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 شكر و عرفان

 
 .الشكر 4 المستعان الذي وفقنا وھدانا في عملنا ھذا   

كما اتقدم بجزیل  الشكر إلى أستاذ الفاضل عماري بوجمعة الذي أدین لھ 

 .بالكثیر واشكره على رحابة صدره وجمیل لطفھ 

 .كما اشكر كل أساتذتنا الكرام الدین لم یدخروا جھدا في إفادتنا 

وكل من ساعدنا في ھدا العمل من قریب او من بعید ولم یبخل علینا 

 بالدعاء

  .جزآكم هللا عنا ألف خیر

 .أملینا أن نكون قد افدنا و لو بالقلیل

 .                                                             بالعربي بشرى إیمان

 



 

 اإلھداء

 
نحبھ , لطالما أمنت أن األمھات أوطان  صغیرة ففي كل أم وطن نسكنھ 

 ونفخر بھ

والؤنا لھا وانتماؤنا إلیھا وقد كانت و الزالت أمي وطني الذي .امرأة وطن
أتفرع منھ ولم یكن لي یوما وطن سواھا أطال هللا في عمرك وجعلك من 

 نساء الجنة

إلى رجل لیس كرجال إلى عظیم الرجال أبي یا من احمل اسمھ بكل 
 افتخار یا من تضج المجالس بطیب ذكره إلى مثلي األعلى

 .إلیكما اھدي ثمرة جھدي

, إخالص,سمیة ,علي,عباس :  إلى من تقاسمت معھم أطوار الحیاة إخوتي
 .وحبیبي مھدي حفظھم هللا من كل سوء

 إلى جدتي و كل أفراد العائلة كبیرا وصغیرا

 .إلى صدیقاتي و أصدقائي األعزاء

 .2016وكل أساتذة علوم إعالم و اتصال ودفعة 
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 : مقدمة عامة 

  أضحت الصورة لغة عالمیة قابلة للفهم من قبل جمیع الشرائح المشاهدین مهما اختلفوا في 

األصل و العرق، و هذا ما ساعد كثیرا على رواجها و الفضل یعود بشكل كبیر إلى طبیعتها 

الكاشفة عن مضامینها و معانیها، بحیث أصبحت الصورة أهم و أقوى و أسهل وسیلة 

اتصال على مستوى اإلدراك و الفهم و التفسیر و تبرز قوة الصورة في نظر ریجیس دوبري 

(R. Debrey) في كونها سلطة السلطات فهي سلطة الرمزیة بامتیاز فهو لم یتطرق إلى ،

تعریف الصورة ظنا منه أن ذلك یقلل و یبسط قیمتها فإن أهمیة الصورة ال تكمن في لفت 

االنتباه فحسب و غنما تقدر أهمیتها في أنها تساعد على االتصال بسرعة و تقدیم 

المعلومات بشكل وافي متكامل من خالل لغة دولیة تتجاوز الحدود الجغرافیة و المستوى 

الثقافي و االجتماعي ، أي أن الرسالة البصریة تعتمد على لغة بصریة مفهومة و واضحة 

من طرف مختلف الشعوب باختالف الشرائح االجتماعیة فإنسان بطبعه یسعى دوما من 

خالل إدراكه إلى معرفة ما یدور في العالم الخارجي المحیط به لتحدید دالالت األشیاء و 

معانیها و القیام بتفسیرها إال أن هذا التحلیل یختلف من شخص آلخر و هذا حسب 

 .المرجعیة الثقافیة لكل شخص

في ظل ثورة المعلومات و الطفرة التكنولوجیة التي یشهدها العالم الیوم، أصبحت الصورة 

تحیط باإلنسان من كل جانب خاصة عبر وسائل اإلتصال الجماهیري من ظهرت إشكالیة 

تأثیر هذا التشبع بالصورة على فهم األحداث و عن تأثیر الناتج عن سرعة نشر و بث 

الصورة على درجة االستجابة الجمهور لألحداث و على مدى قدرة الصورة على إحداث ردود 

  .أفعال قویة و سریعة و مباشرة في سلوك المتلقین

فالصورة هي شكل من اشكال اإلبداع و الفن و لكنها تبقى تخفي تحت ستار جمالیتها خطابا 

إیدیولوجیا فجمهور الیوم یضع ألف حساب للصورة ألنها لیست بریئة و لیست خالیة من 
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اإلیدیولوجیات، كما من شأنها أن تقلب العالم كله رأسا على عقب لما تقدمه من حقائق قریبة 

من واقعنا المعاش كما انها في الوقت نفسه حقائق مزیفة، فالصورة تلعب دورا مزدوجا كما 

انها سالح ذو حدین من خالل أنها تقوم على التنویر من جهة و التعتیم من جهة أخرى، 

فهي أداة فعالة في تنویر الراي العالم الذي ساهم في فعالیتها و التطور التكنولوجي الرقمي 

المتمثل في االنترنت التي فسحت المجال امام حریتها فیمكن ألي شخص إدراج صورة ما 

تصل في وقت قیاسي إلى أرجاء العالم فحریة استخدام االنترنت من اهم الحریات في 

العصر الحدیث لما تضمنه من حریة الرأي العام و التعبیر رمز الدیمقراطیة في العصر 

.  الحدیث

أما إذا تقیدت هذه الحریة فقد تهتز حریة الراي و التعبیر لدى الفرد و المجتمع و بالتالي 

یصبح بعیدا عن معرفة األحداث  التواصل معها، نظرا لحجب الكثیر من الحقائق عنه و 

بالتالي تفقد االنترنت وظیفة هامة من وظائفها في الحق في إعالم الجماهیر بما یجري في 

المجتمع، رغم هذا فإن حریة اإلنترنت تختلف عن باقي الحریات األخرى من حیث أنها 

فردیة یستطیع الشخص نشر أفكار و التعبیر عن وجهات نظره و تعریف بقضایا مجتمع و 

قد استغرقت هاته النقطة خاصة في مواقع التواصل االجتماعي منها الفیس بوك الذي فتح 

.  المجال أمام الشعوب لتعبر عن ما تعانیه بغیة استمالة و مساندة المجتمع الدولي لها

تحلیل السیمیولوجي لصور "ومن هذا المنطلق تم تحدید موضوع بحثنا األساسي إذ تمثل في 

حیث اعتمدنا في بدایة هذه الدراسة " الالجئین السوریین األكثر تداوال عبر مواقع الفیس بوك

على مجموعة من الخطوات المنهجیة التي تتناسب مع اي بحث علمي أكادیمي و تعتبر من 

.  اهم النقاط األساسیة و المحوریة التي یقوم علیها هذا البحث

فبدایة قمنا ببناء اإلشكالیة و التي حاولنا من خاللها طرح أهم التساؤالت الملمة بالموضوع 

لنتطرق بعدها إلى أسباب اختیار الموضوع ثم إلى تحدید المفاهیم األساسیة التي من شأنها 
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إیضاح معالم البحث، ثم تحدید مجتمع البحث الذي تتفرع عنه عینة الدراسة و المتمثلة في 

أربعة صور لالجئین السوریین لنقوم بعدها بتبیان نوعیة الدراسة من خالل تحدید المنهج و 

األداة المناسبین لطبیعة الموضوع، ثم أخیرا قمنا بإدراج أهم الدراسات السابقة التي تشابهت 

.  مع موضوع دراستنا و التي كانت خاتمة هذا القسم

أما عن المقاربة النظریة فقد تناولنا من خاللها ثالثة فصول حیث تطرقنا في الفصل األول 

.  إلى شبكة االنترنت و بروز مواقع التواصل االجتماعي و أثارها

في حین تناوانا في الفصل الثاني الصورة و سلطتها في االتصال الجماهیري، حیث تطرقنا 

إلى الصورة و تدرجها عبر التاریخ من بدایات الرسم على الكهوف إلى الصورة الرقمیة مرورا 

بالصورة الفوتوغرافیة، و أشكال الصور المتداولة مع غشارة إلى عناصر الصورة و 

استخداماتها، و في األخیر دور الصورة في اإلعالم، ثم الفصل الثالث و األخیر أشرنا إلى 

سیمیولوجیا الصورة عبر إعطاء تعریف لها و فكرتها، ثم تناولنا مجاالت السیمیولوجیا و 

أنواعها و أهمیتها في البحوث اإلعالمیة ثم اشرنا إلى بالغة الصورة و سلطتها في 

.  التواصل

ثم اإلطار التطبیقي الذي جاء مدعما و مكمال لكل من الجانب المنهجي و النظري، حیث 

أعطینا نبذة تاریخیة عن األزمة السوریة ثم قمنا بالتحلیل السیمیولوجي للصور الالجئین 

السوریین التي تم تداولها بكثرة عبر صفحات الفیس بوك، حیث اعتمدنا في التحلیل على 

شبكة تحلیل عبد اهللا قدور الثاني، هذا لـ أربعة صور تم اختیارها قصدا ، و في األخیر 

.  تطرقنا إلى نتائج الدراسة ثم التوصیات و اقتراحات و خاتمة العامة

و أخیرا نرجوا أن یكون هذا البحث المتواضع في المستوى و ذو فائدة علمیة نثري بها 

.  المكتبة الجامعیة
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:  بناء اإلشكالیة وطرح التساؤالت

   إن الصورة ھي جوھر الفنون البصریة فرغم حاجة بعض الفنون إلى كلمة و الصوت 

للتعبیر عن األشیاء إال أن الصورة خلقت لغة جدیدة استحوذت على طاقة البصر فاعتقلت 

عقلھ و مخیلتھ و تطور األمر في تفاعل ال مرئي في الصورة و ال وعي اإلنسان فغیرت حیاة 

العالم فأزالت القیود و اخترقت الحدود و كشفت الحقائق، وكما ھو معروف أن األسئلة ھي 

جوھر المعرفة فالصورة ھي ملتقى الفنون و ھي العتبة التي یقف علیھا المتلقي قبل أن یدلق 

إلى العالم الال مرئي للعمل الفني و قد شھدت الصورة عدة تحوالت فنیة في العصر الحدیث 

و كان لھا تأثیرات كبیرة في خلق مفاھیم جدیدة على كافة األنشطة الثقافیة و المعارف 

اإلنسانیة قدیما كان المتلقي یذھب إلى الصورة بحثا عن المعرفة لكن یبدوا أن األمر اختلف 

جان "الیوم حیث أصبحت الصورة تأتي إلیھ بدون أن یستطیع مقاومتھا و لھذا قال الفرنسي 

إن ھناك عالقة نفسیة بین الصورة و موضوعھا و عن إمكان وجود نقلة مضادة " بودرتار

في ھذه العالقة فھذا یعود إلى اآللیات النفسیة التي تؤدي إلى ترویض األعین و بالتالي 

ترویض العقول و ذھولھا بالصور و قبولھا بما تحملھ من مضامین و إمالءات، و ھنا یكمن 

الظفر الكبیر الذي تحققة تكنولوجیا االتصاالت و المعلومات في أنھا تتدخل بقوة في إنتاج 

وعي المتلقي منى خالل فضاءات ثقافة الصورة خاصة بنسخھا الرقمیة لذا فإن التطور 

الحاصل الیوم أتیح لنا ما یسنى بمجتمع المعلومات حیث أصبحت التكنولوجیا جزء ال یتجزأ 

من حیاتھم الیومیة و منھا مواقع التواصل االجتماعي و التي شكلت متنفس كبیر و فضاء 

واسع إلبداء الرأي و حریة التعبیر خاصة في المجتمعات التي تعاني من االضطھاد و القمع 

بما فیھا المجتمعات العربیة التي رأت في ھاتھ الوسائل منابر توصل من خاللھا صوتھا 

للعالم أجمع و كانت النتیجة أن أثمرت ھاتھ الجھود وتمكنت مواقع التواصل االجتماعي و 

أن یشعل فتیل الثورة في مصر، تونس، و سوریا، و التي مازالت نارھا " الفیس بوك"خاصة 

 سنوات من بدایتھا بقیت مواقع التواصل 05لم تخمد إلى اآلن مثل الثورة السوریة حتى بعد 

االجتماعي و باألخص الفیسبوك أقوى الوسائل المعتمدة في إیصال ما یعانیھ الشعب السوري 

إلى سوریا أو خارج و قد عاد الملف السوري في اآلونة األخیرة إلى الساحة اإلعالمیة بعدما 
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أثارات سوء داخل الالجئین جدل كبیر و واسع خاصة بعد أن القى العدید منھم حتفھم في 

. میاه البحر وعلى الحدود آملین بالوصول إلى الحلم األوربي

 نماذج 05و في ھذا اإلطار حاولنا تسلیط الضوء على الجانب من ھاتھ المعاناة و ذلك بتقدیم 

للصور الالجئین السوریین األكثر تداوال على الفیسبوك و تحلیلھا تحلیال سیمیولوجیا ذلك 

للوقوف على معانیھا و تأویالتھا الظاھرة و الخفیة و ذلك لتقریبھا للجمھور وفھم و إدراك ما 

. خلف الصور و تمییز كل أبعادھا

لذا بناءا على ھذا تم تحدید موضوع دراستنا حول تحلیل السیمیولوجي للصور الالجئین 

 : السوریین األكثر تداوال على موقع الفیسبوك و منھ تم طرح اإلشكال التالي 

 

ما ھي المعاني و الدالالت التي تتضمنھا الصور المتداولة عن قضیة الالجئین السوریین 

عبر موقع الفیسبوك؟ 

 : و الذي تتفرع عنھ مجموعة من التساؤالت و ھي على النحو التالي  -

كیف یمكن للتحلیل السیمیولوجي لصور الالجئین السوریین من تقریب المعنى  ·

 للجمھور؟ 

 ماھي الصور الذھنیة التي تتشكل لدى الجمھور من كثرة تداول ھاتھ الصور  ·

 ما مدى مساھمة ھاتھ الصور في تدعیم قضیة الالجئین السوریین؟  ·

ھل كثرة تداول الصور عبر موقع الفیس بوك تؤثر في تغییر الرأي العام و كسب  ·

 تأیده؟ 

:  دوافع اختیار الموضوع

  إن ما یشھده العالم الیوم من تطورات سریعة و أحداث مختلفة سواء السیاسیة أو االقتصادیة 

من أھمھا " مواقع التواصل االجتماعي "أو االجتماعیة و حتى التقنیة في عالم األعالم الجدید 

الذي حتم على وسائل اإعالم التقلیدیة االھتمام بھ المتالكھ خاصیة " الفیس بوك"موقع 

التفاعلیة التي تفتقر إلیھا ھاتھ األخیرة، إضافة إلى ذلك جمعھا بین خصائص وسائل اإلتصال 

الشخصي و وسائل االتصال الجماھیري، كل ھدا جعلھ من اھتمامنا ألسباب علمیة و كذا 
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لتبیان أھمیة الصورة الرقمیة المتداول فیھ و دورھا في تحریك الرأي العام و تعریفھ بقضیة 

الالجئین خاصة لما یوفره ھذا الموقع  

.  من فضاء إلبداء الرأي و حریة التعبیر خاصة النعدامھا في األنظمة السیاسیة العربیة

 كما أن مشكل الالجئین السوریین و ملف السوري بصفة عامة من أكثر القضایا اإلنسانیة 

المطروحة للنقاش على الساحة اإلعالمیة حیث القت اھتمام و تغطیة إعالمیة كبیرة و تشرید 

و تعذیب جعلت القضیة السوریة محور اھتمام جمعیات حقوق اإلنسان ھذا ما شكل لنا دافع 

. قوي لتسلیط الضوء على معاناة الشعب السوري سواء في الداخل أو في الخارج

فذلك من الناحیة الدینیة بحكم الوازع الدیني و االنتماء إلى دین واحد و ھو اإلسالم الذي 

یدعوا إلى السلم و األمان، فمن الواجب أن نساھم و لو بالقلیل للتعریف بھاتھ القضیة و 

.  أبعادھا متمنین أن تحل ھاتھ المشكلة و یعود األمن و االستقرار للشعب السوري

  محاولة منا إثراء الدراسات اإلعالمیة و المكتبات الجامعیة بمثل ھذا النوع من الدراسات 

. التي تتناول موضوع الساعة

:  تحدید مصطلحات الدراسة 

لتوضیح معالم ھذه الدراسة حاولنا تحدید المفاھیم األساسیة لھا تحدیدا اصطالحیا ثم إجرائیا 

 : و التي تمثلت فیما یلي 

 

 :  Imageالصورة  -1

: لغة 

 الصورة ھي شكل الشيء و ھیئتھ و مثال الشيء المرسوم على صفحة من الورق أو نسیج و 

، الصور على شكل الصفة النوع و یقال صورة 1صورة األمر كذا أي صفة جمعھا صور

.  الشيء أي صفتھ

:  اصطالحا 

 مستخرجة من الوثیقة األصلیة (copy)نسخة : "على أنھا " محمد جمال الفار"  یعرفھا 

أعدت في الوقت الذي أعدت فیھ الوثیقة أو في وقت الحق، و قد تكون الوثیقة منسوخة بالید 

                                                           
1
 .351، ص 2006، بیروت ذ، 4 ـ میشال إبراھیم و آخرون، قاموس المصطلحات، دار الكتب العلمیة، ط 
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 إذا كانت تدون (figure copy)أو بطرق النسخ األخرى و تكون الصورة محاكیة لألصل 

تفصیال كل الخصائص المادیة األصلیة للوثیقة األم و تحاكیھا تماما، كما تكون الصورة طبق 

األصل إذا تم الحصول علیھا عن طریق تصویر الطباعي بحیث تكون مطابقة لألصل بقدر 

 2".اإلمكان في حالتھا المادیة

قد تكون ملتقطة بإحدى آالت : "في تعریفھ للصورة أنھا" كرم شلبي" و في حین یرى 

التصویر أو مرسومة و قد تكون صورة لشيء أو شخص في ذھن إنسان ما أي فكرتھ التي 

 .3"تحولھا عن ذلك الشخص و صورتھ التي رسمھا في ذھنھ أي انطباعھ عنھ

:  إجرائیا 

  ھي كل الصور الفوتوغرافیة الملتقطة لالجئین السوریین و التي تم مشاركتھا عبر الموقع 

التواصل اإلجتماعي فیس بوك حیث تم تداولھا بكثرة في اآلونة األخیرة مع ظھور مشكل 

.  الالجئین السوریین في بلدان أوروبیة

  :  (facebook)الفیس بوك  -2

 و ھو عبارة عن موقع ویب للتواصل (facebook)الفیس بوك باللغة اإلنجلیزیة 

محدودة المسؤولیة كملكیة " فیسبوك"االجتماعي، یمكن الدخول إلیھ مجانا و تدیره شركة 

خاصة بھا فالمستخدمون من أجل االتصال باآلخرین و التفاعل معھم كذلك یمكن لمستخدمیھ 

 . إضافة أصدقائھم و إرسال إلیھم و أیضا تحدیث ملفاتھم الشخصیة

و تعریف األصدقاء بأنفسھم و یشیر اسم الموقع إلى دلیل الصور الذي تقدمھ الكلیات و 

المدارس التمھیدیة في الوالیات المتحدة األمریكیة إلى أعضاء ھیئة التدریس و الطلبة الجدد 

4.و الذي یتضمن وصفا ألعضاء الحرم الجامعي كوسیلة للتعرف إلیھم
 

 : الالجئین  -3

:  لغة 

.    اسم فاعل من لجأ إلى مكان ما، أي من الء بغیر وطنھ فرارا من الحرب أو مجاعة

 5. و ھو الھارب من بلده إلى بلد آخر فرارا من االضطھاد السیاسي أو ظلم أو مجاعة

                                                           
2
 .210، ص 2006، 1 ـ محمد جمال الفار، المعجم اإلعالمي، دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان، ط 

3
 .481، ص 1994، 2 ـ كرم شلبي، المعجم اإلعالمي ، دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان، ط 

4
 .13، ص2010، الخرطوم، 1 ـ وائل مبارك خضر فضل هللا، أثر الفیس بوك على المجتمع، مدونة شمس النھضة، ط 
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:  إصطالحا 

أي شخص بسبب عدوان أو احتالل خارجي أو سیطرة أجنبیة أو احداث  : الالجئ 

تدخل بشدة بنظام العام إما في جزء أو الكل، من الدولة التي ینتمي إلیھا بأصلھ  

. وجنسیتھ، أجبر على ترك مكان إقامتھ المعتاد للبحث عن مكان آخر خارج دولتھ األصل

 ھو شخص الذي یھرب من بلده إلى بلد آخر خوفا على حیاتھ أو خوفا من السجن أو :الالجئ 

.  التعذیب و تتعدد أسباب اللجوء، حرب، إرھاب، و الفقر

:  تعریف إجرائي

 18ھو كل مواطن سوري ھرب من سوریا بعد بدایة الثورة السوریة و تفاقم الوضع فیھا من 

 إلى غایة الیوم ھاربا من الحرب أو اعتقال إو اضطھاد سیاسي أو الفقر إلى یلد 2011مارس 

آخر غیر سوریا إلى دول الجوار كتركیا، لبنان و األردن و مصر أو إلى بلدان أوربیة عبر 

.  البحر

:  منھج البحث و أدواتھ 

   یتطلب كل بحث علمي منھج یتبعھ الباحث و ھو عبارة عن مجموعة من خطرات إلنجاز 

. ھذا البحث و إعطائھ صبغة علمیة و أساس علمي مقبول من الناحیة األكادیمیة

مصطلح مرادف لكلمتي المنھج و المناھج "  و علیھ یعرف المنھج في اللغة العربیة على أنھ 

"  6.و اللتین تعنیان الطریق الواضح

و التي تعبر عن الخطوات " méthodologie"فإن كلمة منھج ھي: "أما في اللغة الفرنسیة 

 7"الفكریة المنظمة و العقالنیة الھادفة إلى بلوغ نتیجة ما

على أنھ عبارة عن جواب لسؤال كیف نصل إلى األھداف؟ " موریس أنجرس"كذلك یعرفھ 

 8"في حین أن التقنیات تشیر إلى الوسیلة التي یتم استخدامھا للوصول إلى ھذه األھداف

و بما أن دراستنا تندرج ضمن الدراسات الوصفیة التحلیلیة و تستھدف الوصول إلبى وفص 

كامل و دقیق لطبیعة محتوى صور الالجئین السوریین األكثر تداوال على الفیس بوك بكل 

                                                                                                                                                                                     
5
 . ـ قاموس المعاني للغة العربیة 

6
 .282، ص 2010، 4 ـ أحمد بن مرسلي، مناھج البحث في علوم اإلعالم و االتصال، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط 

7
 .282 ـ أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص  

8
بوزید صحراوي، كمال بوشرف، سعید سبعون، منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، :  ـ موریس أنجرس، تر 
 .115، ص 2006ط، .د
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الذي یعتمد على دراسة الظاھرة كما توجد في "جزئیاتھا لذا اعتمدنا على منھج الوصفي 

الواقع مھتما بوصفھا وصفا دقیقا و یعبر عنھا تعبیرا كیفا أو تعبیرا كمیا فالتعبیر الكیفي 

یصف لنا الظاھرة و یوضح خصائصھا أما التعبیر الكمي فیعطیھا وصفا رقمیا یوضح مقدار 

ھذه الظاھرة و حجمھا كما أنھ قد یكون وصف الظاھرة لفترة معینة أو لفترات طویلة من 

الزمن و قائمة و الوصول إلى استنتاجات لتساھم في فھم الواقع و تطویره حیث أنھ كل 

. 9"استقصاء ینصب العالقات بین عناصرھا

بمعنى أن المنھج الوصفي یقوم على وصف النصوص كما ھي دون زیادة أو نقصان وتحلیل 

.  المعاني و الدالالت التي تحملھا تحلیال دقیقا

:  أما عن الخطوات التي یعتمدھا ھذا المنھج فیمكن إیجازھا في النقاط التالیة 

فحص الموقف المشكل، تحدید المشكل و وضع الفروض أو التساؤالت األساسیة، تسجیل 

االفتراضات التي یبني الباحثون على أساسھا فروضھم و إجراءاتھم، اختیار المفحوصین 

، اختیار أسالیب جمع البیانات، و صف النتائج و تحلیلھا وتفسیرھا بعبارات دقیقة و )العینة(

 10.واضحة، تقسیم االقتراحات

  و في إطار ھذا المنھج اعتمدنا على مقاربة التحلیل السیمیولوجي كأداة للدراسة حیث أن 

علم السیمیولوجیا یھدف إلى دراسة المعنى الخفي لكل النظام عالماتي فھو یدرس لغة 

اإلنسان و الحیوان و غیرھا من العالمات غیر اللسانیة باعتبارھا نسق من العالمات 

كعالمات المرور، واجھات المحالت التجاریة، رسومات، الصور الثابتة و المتحركة و 

 .غیرھا

:  مجتمع البحث و العینة 

مجموع محدود من المفردات المحددة و التي "  عرف الباحثون مجتمع البحث على أنھ 

 11".سوف یتعامل معھا الباحث منھجیا

من منطلق أن موضوع دراستنا یتمحور حول صور الالجئین السورین األكثر تداوال عبر 

الفیس بوك فإن مجتمع البحث ھو صور الالجئین السوریین عبر الفیس بوك، أما العینة فھي 

                                                           
9
 .290، ص 1997ط، . ـ فضیل دلیو، أسس البحث العلمي و تقنیاتھ في العلوم االجتماعیة، دار المعرفة للنشر و التوزیع، الجزائر، د 

10
 .77، ص 2011، 1 ـ فاروق شوفي الیوھي، اسالیب و مناھج البحث في التربیة و علم النفس، دار الوفائ لدنیا الطباعة و النشر و التوزیع، ط 

11
 .235، ص 2000ط، . ـ محمد عبد الحمید، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة، عالم الكتب، القاھرة، د 
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 صور لالجئین السوریین التي تم تداولھا في موقع الفیس بوك بكثرة و بالتالي 04نماذج لـ 

فاعلینة ھا ھنا ھي عینة قصدیة و التي تعرف بأسماء متعددة، العینة الفرضیة، العمدیة، 

النمطیة، حیث یقوم الباحث باختیار مفرداتھا بطریقة تحكمیة ال مجال فیھ للصدفة بل یقوم 

ھو شخصیا بانتقاء المفردات الممثلة أكثر من غیرھا لما یبحث عنھ من معلومات و بیانات و 

ھذا إلدراكھ المسبق و معرفتھ لمجتمع البحث و عناصره الھامة التي تمثلھ تمثیال صحیحا و 

 12.بالتالي ال یجد صعوبة في سحب مفرداتھا مباشرة

أما عن أسلوب المعاینة األنسب النتقاء العینة ھو أسلوب احتمالي و الذي یكون فیھ احتمال 

. االنتقاء معروف بالنسبة إلى كل عنصر من عناصر مجتمع البحث

 تعتبر البحوث و الدراسات السابقة مصدرا ال غنى عنھ بالنسبة للباحث، :الدراسات السابقة 

لذلك اعتمدنا في دراستنا على مجموعة من الدراسات السابقة التي تلتقي مع موضوعنا أو 

.  أكثر و التي ساعدتنا في التوجیھ المنھجي و النظري لھذه الدراسة

:  الدراسة األولى 

 تتمثل ھذه الدراسة في مذكرة ماجستیر في علوم اإلعالم و االتصال تقدمت بھا الباحثة 

، و قد كان 2006، حیث تمت مناقشتھا سنة )السانیة(إلى جامعة وھران " برحیل سمیة"

:  عنوانھا 

مقاربة سیمیولوجیة لصورة من حرب (تداعیات العنف في الصورة اإلخباریة المتحركة 

". 2006لبنان 

:    انطلقت الباحثة في ھذه الدراسة بطرح اإلشكالیة 

لماذا ھذا اإلفراط في عرض العنف عبر الصور اإلخباریة المتحركة؟ فإذا كانت ذریعة 

صانع كل صورة تحمل عنفا أو بثھا ھي العنف المنشود على الساحة الدولیة و محاولة نقل 

الواقع كما ھو و كشف المستور و إشباع تعطش المتلقي لمعرفة التفاصیل فھل یقتضي ذلك 

.  كل ھذا التكرارا لصور العنف إلى درجة التشغیف

و اعتمدت الباحثة لمناقشة ھذه اإلشكالیة على المنھج المسحي و تحلیل المضمون كأداة 

إضافة إلى المنھج السیمیولوجي أو ما یعرف بتحلیل المحتوى السیمیولوجي للصورة أو ما 

                                                           
12

 .197 ـ أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص  
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یعف كذلك بالتحلیل اإلیفونولوجي، أما العینة المعتمدة كانت عبارة عن مجموعة من الصور 

، و 2006المتحركة التي تم بثھا على القنوات الفضائیة أثناء الحرب على لبنان في جویلیة 

، و القناة الفضائیة )mbc(مركز تلفویون الشرق األوسط : تتمثل ھاتھ الفضائیات في قناتي 

).  Syria TV(السوریة 

من النتائج المتوصل إلیھا في ھاتھ الدراسة بعد تحلیل الصور أنھا تتمیز بالواقعیة و تجسید و 

القدرة الفائقة على التأثیر و استثارة مشاعر المتلقي حیث تضعھ في حالة نفسیة حسب 

سیاقھا، فالصورة العنیفة تشعره باالنھیار و االحباط، لكن تجدر اإلشارة أنھ كلما تكررت 

الصور و مھما حملت من عنف تفقد تأثیرھا التي تكون علیھ في المرة األولى قبل تكرارھا 

.  لمرات عدة و تعودت علیھا عین المشاھد و تدخل خانة الصور العادیة

 و قد تم اعتماد ھاتھ الدراسة كونھا تتالقى مع دراستنا من حیث تحلیل الصور و اعتمد 

. المنھج السیمیولوجي و تحلیلھا لدالالت و المعاني التي تحملھا الصور من عنف و وحشیة

:  الدراسة الثانیة 

الدكتور " ثقافة الصورة"تتمثل ھذه الدراسة في مجموعة دراسات أسلوبیة تحت عنوان 

و التي تمت فیھا تحلیل السیمیولوجي للكاریكاتیر الفلسطیني و قد تطرق إلى " عمر عتیق"

عدة نقاط منھا، صورة القدس في فن الكاریكاتیر، رثاء محمود درویش في صورة 

الكاریكاتیر و فلسطین في صور الكاریكاتیر لدى أمیة جحا ھذا األخیر الذي تضمن موضوع 

الالجئین الفلسطینیین و حق العودة حیث قام الكاتب عمر عتیق بتحلیل السیمیولوجي للعدد 

من صور الكاریكاتیر للرسامة أمیة جحا فالصورة الكاریكاتیریة ھي نص سینمائي إذ یرى 

السیمیولوجیون أنھ الشيء خارج النص فالعنوان و النص و اإلخراج الطباعي و اإلشارات 

و الصور أجزاء ال تتجزأ من الخطاب فكلھا إشارات دالة یكمل بعضھا بعضا و بخاصة أن 

السیمیولوجیا أشمل من المنطوق كما أن الصورة الكاریكاتیریة تتسم بالبساطة و التلقائیة و 

. المباشرة ألنھا خطاب مفتوح للمتلقي مھما كان مستواه الثقافي أو المعرفي

:  الدراسة الثالثة 

   الدراسة عباة عن تحلیل سوسیولوجي للصورة الفوتوغرافیة نموذج صورة الرئیس 

 األمریكي جورج بوش في لقاء مع الجالیة العراقیة في والیة میشغن، حیث اعتمدت ھاتھ 
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، و التي تعتمد على bernard cacula et peyranteالدراسة في تحلیلھا على شبكة تحلیل 

المیدان الثقافي . 1 مراحل، وصف الرسالة، المقاربة اإلیقةنیة و المقاربة اإلیقونوغرافیة 03

. 4العالقات بین الشخصیات و النقد النفسي للصورة، . 3السنن التبولوجیة، . 2و االجتماعي، 

. المیدان الجماعي. 5األھمیة المعنویة و السیاسیة، 

  و قد استندنا على ھذه الدراسة لتالقیھا مع موضوع دراستنا في عدة نقاط منھا طریقة 

التحلیل و قد خلصت ھذه الدراسة بنتائج منھا أن مبدع الصورة تعمد التقاطھا بذلك الشكل و 

:  ذلك لعدة أھداف و أبعاد منھا

 . و ھو محاولة إضفاء الشرعیة الدولیة لحرب األمریكیة على العراق:البعد السیاسي .1

 حیث تجلى المحتوى الداللي في تضلیل الرأي العام العالمي بتجسید :البعد اإلعالمي  .2

 .حسن نیة أمریكا في دخول العراق

:  الدراسة الرابعة 

بعنوان قراءة في سیمیولوجیا البصریة، و یعد ھذا " محمد غرافي"  تمثلت في مقال لألستاذ 

المقال قراءة في بعض النظریات التي انصبت منذ الستینات على نقاربة الصورة في العدید 

من أنواعھا، فمنذ أن دخلت السیمیولوجیا حیز النقد األدبي، أصبحت الصورة مجاال خصبا 

للدراسات التي تدعى محلھا االنتماء إلى علم الداللة دون أن تقتصي من حسابھا االستناد إلى 

نظریات التحلیل اللساني أو النفسي أو االجتماعي و قد أثار ھذا التدخل بین مختلف مناھج 

العلوم اإلنسانیة أسئلة عدیدة في البداریة قبل أن تصبح السیمیولوجیا علم في حاجة إلى 

، ثم تطرق إلى "كریستیام میتر"اللسانیات و سیمیولوجیا الصورة اعتمد فیھا على مقاالت 

و " ألسبرتوإیكو"ثم العالمة اإلیقونیة " میتري. لـ ج"الصورة الذھنیة و إشكالیة المماثلة 

.ھذا ما ھمنا في دراسة لذا استقصینا منھ معلومات التي جاءات مكافئة لدراستنا" موریس"  
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 الصورة كآداة اتصال عبر التاریخ

لقد حظیت الصورة بالعدید من التعریفات المختلفة بإختالف المھاجم و الموسوعات و ترد 

الصورة في كالم العرب على ظاھرھا و على معنى حقیقة الشيء و ھیئتھ و على معنى یقال 

. 1صورة الفعل كذا و كذا أي ھیئتھ و صورة االمر كذا و كذا أي صفتھ

و الصورة كعمة مشتقة حتى صار على كذا أي ما آلى إلیھ ، فالصورة مائلة إلى شبھ الواقع و 

. الصورة ھیئة یكون علیھا الشيء بالتألیف

و علیھ تستعمل الصورة للداللة على ما لھ صلة بالتعبیر الحسي و تطلق أحیانا كإستعارة 

. للكلمات أي أن إستعمال الصورة یؤدي وظیفة إستعماریة

و التي  )  icone(إلى الكلمة الیونانیة القدیمة أیقونة  ) image (و یعود أصل لفظ صورة 

في  ) image( في الالتینیة و  )imago(تشیر إلى االشابھ و المحاكاة و التي ترجمت إلى 

االنجلیزیة و ھي تتعلق بصورة األجداد األوائل الموجودة في المآتم من أجل التخلید و 

و التي تعني التماثل مع الواقع و بھذا أصبح مصطلح  ) imatri (مصدرھا في السیمیولوجیا 

الصورة یعني بسمیولوجیا كل تصویر تمثیلي یرتبط مباشرة بالمرجع الممثل بعالقة التشابھ 

. 2المظھري أو بمعنى أوسع كل تقلید تحاكیھ الرؤیة في بعدین رسم و صورة

" النسق الذي یحمل في مرة واحدة المعاني واإلتصال " أما حسب السیمیولوجیةاألیقونیة ھي 

Lasignification et la communication"3 .

و بالتالي ال نستطیع الحدیث عن الصورة دون أن نشیر إلى المجال السیمیولوجي ، إذن 

عالمة دالة تعتمد على منظومة " فتعریف الصورة من الوجھة السیمیولوجیة ھو إعتبارھا 

مادة التعبییر و ھي األلوان و الخطوط و المسافات : ثالثیة من العالقات بین األطراف التالیة

و أشكال التعبیر و ھي األكوینات التصویریة ألشیاء  

و األشخاص و مضمون التعبیر و یشمل المحتوى الثقافي للصورة من ناحیة و أبنیتھا الداللیة 

. المشكلة لھذا المضمون من ناحیة أخرى

                                                           
. 86، ص1997، &إبن المنظور ، لسان العرب ، دار الصادر ، بیروت ، ط- 1
، جامعة وھران ،  )مذكرة ماجستیر في علوم اإلعالم و اإلتصال (سمیة برحیل ، تداعیات العنف في الصورة اإلخباریة - 2

. 87-86 ، ص2006
، دار الغرب للنشر )معاصرةسیمیائیة في أشھر اإلرسالیات البصریة في العالم(قدور عبد هللا الثاني ، سیمیائیة الصورة - 3

. 207-206، ص 2005و التوزیع ، وھران ، 
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و ذلك بإنعكاس و إنكساراألشعة الضوئیة : " كذلك الموسوعة الثقافیة عرفت الصورة علمیا

"4 .

: ھذا فیما یخص الصورة أما الصورة الفوتوغرافیة فأصلھا یوناني و تنقسم إلى قسمین

) - Photos( فوتو و تعني الضوء .

 ) -Graph ( غراف و تعني رسم أو التصویر .

. ھي تصویر الشمسي أو التصویر بالضوء ) Photographie (أي أن كلمة فوتوغرافیا 

أما إصطالحا فالصورة الفوتوغرافیة یتم الحصول علیھا بتأثیر الضوء على مادة حساسة - 

حیث تتكون الصورة عن طریق نظام بصري تستخدم فیھ عدسات و أجزاء بصریة أخرى 

. إذا وسعنا المدلول فإن اللفظ یشیر إلى أي صورة أو شكل بعل الطاقة

: الصورة عبر التاریخ- 

في فرنسا " السكو " إن البدایات األولى للصورة وجدت في الكھوف و تحدیدا في كھوف 

مو قد كانت عبارة عن رسوم تجسد معاناة اإلنسان البدائي في حیاة .ق1500- 10.000عام

الصید ، كما أن الحضارات على مر العصور شھدت رسومات الحجارة و الكھوف و الجبال 

مثل حضارة وادي الرافدین المتمثلة في الفن السومري و الفن األشوري و الحضارة البابلیة 

و الفرعونیة و غیرھا من الحضارات التي وضع رسومات خلدت مسارھم التاریخي ، ثم مع 

مرور الوقت تم إكتشاف التصویر الفوتوغرافي الذي یعتبر فن و علم فھو یقترن بمجموعة 

. 5من العلوم و الفنون كونھ نتج من تجارب علمیة و تجارب جمالیة

حیث أن التصویر و منذ نشأتھ في تجاربھ األولى تمتد إلى سنوات عدیدة تستند إلى ضوء في 

تحقیق العملیة التصویریة حیث أن الضوء یشكل لنا متغیرات كثیرة من ظل أجسام و خطوط 

فحقیقة التصویر في بدایة خطواتھ إنطلق من . و كتل و ألوان و أحجام من عناصر الصورة

فھم القدماء للضوء و إبتكارھم صندوقا بھ ثقب ضیق في أحد أجنابھ و مرآة مائلة على الوجھ 

المقابل و حاجب ضوئي یتلقى الضوء المنعكس و كان ھذا الصندوق أو الغرفة المظلمة كما 

. 6سماھا علماء ھذا العصر ھي بدایة الطریق نحو التصویر الذي یعرف الیوم

                                                           
. 271-270المرجع نفسھ ، ص - 4
. 07- 14، ص 1984عبد الباسط سلمان ، سحر التصویر فن و إعالم ، دار الثقافیة ، القاھرة ، - 5
. 14، ص1984محمد نبھان سویلم ، التصویر و الحیاة ، عالم المعرفة ، الكویت ، مارس ، - 6
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و لیرى الكثیر من المؤرخین أن ھذه الفكرة االولیة عن التصویر كانت ولیدة العصر الیوناني 

الذي كان لھ الفضل األول في إكتشافھاإعتماداً على " أرسطو " و بالذات الفیلسوف الیوناني 

. ذكره بعض المعلومات عن مرور الضوء في ثقب ضیق

ھو الحقیقي للغرفة المظلمة " الحسن بن الھیثم " و لكن الرأي الراجح یقول أن العالم العربي 

حیث أنھ قام بدراسة الضوء و قدرتھ على تعریف البعد الحقیقي و البعد الظاھري و تعمق 

" إلى حدما في دراسة إنكسار الضوء عند نفاذه من األجسام الشفافة و سجل أبحاثھ في كتاب 

". میزان الحكمة 

ھو من إكتشف " روجین باكون " إال أن بعض المؤرخین یرون أن الراھب اإلنجلیزي - 

لكن ھذا األخیر إستمد " مضاعفة األشیاء " الغرفة المظلمة حیث ذكر تأثیر الضوء في كتابھ 

. 7تجاربھ من أفكار إبن الھیثم

و مع مرور الوقت تطورت مسیرة التصویر إال أن ظھرت الفكرة الحقیقة للتصویر على ید 

 عندما الحظنا تأثیر أمالح الفضة بالضوء و قد 1727عام " جولمانشولز" العالم األلماني 

و إنتشر بین " جون ھیشل " ھو العالم  )Photography (كان أول من إستخدم مصطلح 

الناس فأصبحت للتصویر مكانة مھمة في الكثیر من المجاالت الطبیة و الھندسیة و العسكریة 

و اإلعالمیة و غیرھا من المجاالت األخرى كونھ یوفر الكثیر من الحقائق و یوثقھا بشكل 

دقیق یسھل عملیة الدراسة و البحث حتى التصویر الرقمي الحدیث لم یكن لیرى النور لوال 

. مجموعة من التجارب الفوتوغرافیة السابقة

:  مسمیات الصورة- 

بعضھا یرتبط – الصورة – ھناك عدة مسمیات متنوعة و مھمة في إستخدام المصطلح 

بالصورة اإلداراكیة الخارجیة أو الصورة العقلیة الداخلیة أو الصورة التي تجمع بین الدخل و 

الخارج أو الصورة بالمعنى التقني و اآللي أو حتى الرقمي و قد حصر الباحثین أنواع 

:  عشر نوعاً و ھي16الصورة في 

الصورة البصریة ، الذھنیة ، الصورة بوضعھا تعبیرا عن التماثل العقلي للخبرة الحسیة و 

إعادة إنتاج لھا الصورة التي نشیر إلى االتجاه العام و نحو المؤسسات و االفراد  و الشعوب 

                                                           
. 07عبد الباسط سلمان ، سحر التصویر ، مرجع سبق ذكره ، ص - 7
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، صورة األحالم ، صورة المتخیل ، صورة الخیال ، الصورة الالحقة ، االرتسامیة ، صورة 

الذاكرة ، الرقمیة ، الفوتوغرافیة ، المتحركة ، التلفزیون ، صورة الواقع االفتراضي و 

ما نالحظھ على ھذه األنواع أنھا محددة بشكل عشوائي و غیر . 8أخیرة الصورة التشكیلة

منتظم ، إضافة إلى أن األصناف الذكورة لیست ھي كل أصناف الصورة إال أنھ عموما یمكن 

: تقسیم ھذه االصناف إلى قسمین و كل واحد تندرج ضمنھ مجموعة من األنواع

: الصورة المادیة- أ

ھي الصورة التي تعید إنتاج الواقع و ذلك عن طریق التصویر و الذي ھو عبارة عن عملیة 

. إدراكیة عن طریق اإلدراك الحسي و ھو البصر ، أساسھا االنعكاس الضوئي

 (، الفوتوغرافیة  )كاریكاتیر/ تشكیلة / لوحات زیتیة  (الصورالفنیة : و ھذه الصور ھي 

صور الواقع ) إلكترونیة( صور رقمیة ) متحركة( صورة السھمیة البصریة  )الثابتة 

... اإلفتراضي

: الصورة المعنویة- ب

ھي الصور التي تقوم على التصور و الذي عبارة عن عملیة عقلیة أساسھا اإلنطباع الذھني 

الصور الذھنیة ، النمطیة ، صور الخیال ، الصور الالحقة، اإلرتسامیة : " و ھذه الصور ھي

. )المنامات (،صور الذاكرة ، صور األحالم 

: الصور الذھنیة- 

لقد تزاید في السنوات االخیرة االھتمام بمفھوم الصورة الذھنیة حتى أصبحت أكثر تداوال في 

المجتمع المدني ، بل و أضحت كل المؤسسات و المنظمات و الشركات و األحزاب السیاسیة 

أي كل األنساقاإلجتماعیة المكونة البناء االجتماعي المدني تسعى جاھدة لبناء صورة ... 

ذھنیة إیجابیة عنھا ، كما تسعى إلى ترسیخ ھذه الصورة اإلیجابیة في ذھنیة الجمھور و بھذا 

أصبحت القدرة على بناء صورة إیجابیة المنظمة عبارة عن أھم وظیفة من الوظائف اإلداریة 

. ، كما أنھا تعبر عن شكل من أشكال القیادة

فمھوم الدورة الذھنیة ظھر ألول مرة مع ظھور العالقات العامة كعلم و فن و مھنة لكنھ لم 

یبقى مقتصر على المجال فحسب و إنما أضحى بشكل إھتماما لمختلف مجاالت الحیاة ففي 
                                                           

- 140، ص2008أحمد رجب منصور صقر ، ثقافة الصورة في الفنون ، دار المجدالوي للنشر و التوزیع ، عمان ، - 8
141 .
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عصرنا ھذا عصر ما بعد الحداثة أصبح حتى الشخص البسیط یسعى إلى تكوین صورة 

ذھنیة إیجابیة عن نفسھ بل و یسعى غلى ترسیخھا في ذھنیات األشخاص األخرین من 

. 9حولھ

قد حظي بالكثیر من التعاریف لكننا سنكتفي بأھم تعریف و – الصورة الذھنیة – فھذا المفھوم 

ھو الصورة الذھنیة ھي مجموع السمات و المالمح التي یدركھا الجمھور و یبني على 

أساسھا مواقفھ و إتجاھاتھ نحو المنظمة أو شركة أو دولة و تتكون ھاتھ الصورة عن طریق 

الخبرة الشخصیة للجمھور القائمة على اإلتصااللمباشر أو عن طریق العملیات اإلتصالیة 

الجماھیریة و تتشكل سمات و مالمح الصورة الذھنیة من خالل إدراك الجمھور لشخصیة 

المنظمة و وظائفھا و اھدافھا و شرعیتھا و أعمالھا و القیم االساسیة التي تتبناھا طبقا لھذا 

التعریف یتضح لنا أن المنظمة نفسھا ھي التي تقوم على بناء صورتھا و ذلك من خالل 

العملیات اإلتصالیة التي تقوم بھا و الرسائل التي تقدمھا للجمھور یتمكن ھذا االخیر من 

إدراك ھذه الصورة و تفسیرھا ، ضف إلى ذلك أن ھذا الجمھور الذي تقدمھا للجمھور یتمكن 

ھذا األخیر من إدراك ھذه الصورة و تفسیرھا ، ضف إلى ذلك أن ھذا الجمھور الذي 

: تستھدفھ المنظمة ھو نوعان

 )... المتمع ، المنظمات االخرى  (أو الجمھور الخارجي  )الموظفین  (الجمھور الداخلي 

لھا  )الموظفین  (لذلك یجب على المنظمة أن تتسم بالوضوح حتى یتمكن الجمھور الداخلي 

من إدراكھا جیدا و یستطیع أن یساھم في بناء صورتھا الذھنیة بناءاً إیجابیاً و من ثم صورة 

أي الجمھور  (الذھنیة إیجابیة في تحكم عالقتھا بالمجتمع و بغیرھا من المنظمات االخرى 

. )الخارجي 

: الصورة النمطیة- 

بشكل كبیر في وسائل اإلعالم العربیة  ) Stereotype (تداول مفھوم الصورة النمطیة 

 حین إتھمت وسائل اإلعالم الغربیة بتصنیع صورة 2001سبتمبر 11خاصة بعد أحداث 

. نمطیة للعرب و المسلمین كما تداول كذلك في الدراسات االكادیمیة في الوطن العربي

                                                           
، 2005، 1سلیمان صالح ، وسائل اإلعالم و صناعة الصورة الذھنیة ، مكتبة الفالح للنشر و التوزیع ، الكویت ، ط- 9

. 23-22ص
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و بالرغم من أن المفھوم حظي بإھتمام أكادیمي كبیر ، إال أنھ ال یزال غامضاً لدرجة أن 

الكثیر من الباحثین یتساءلون حول كیفیة إنتاج ھذا النوع من الصور ، ضف إلى ذلك أن 

مفھوم الصورة النمطیة أصبح محور إھتمام الكثیر من العلوم اإلجتماعیةو من بینھا علم 

الذي إھتم بدور وسائل اإلعالم في تشكیل الصورة النمطیة لكن من الواضح أن " اإلعالم 

الباحثین في علم اإلعالم قد تأثروا إلى حد كبیر بالدراسات اإلجتماعیة و لذلك فنھم ركزوا 

. 10على دراسة الصورة النمطیة التي تقدمھا وسائل اإلعالم للجماعات اإلثنیة

بالرغم من أن مفھوم الصورة النمطیة قد حظي بالعدید من التعاریف إال أنھ ال یزال امضا و 

. من أھم ھذه التعاریف نذكره

 (صورة شدیدة التبسیط : یعرف قاموس مبرماس للفكر الحدیث الصورة النمطیة بأنھا 

oversipliefd(  لنوعیة من األشخاص أو المؤسسات أو األحداث التي تتقاسم مالمح

ضروریة فیظھر من خالل ھذا التعریف أن من أھم سمات الصورة النمطیة ھي أنھا شدیدة 

التبسیط و بالتالي فالصورة النمطیة بھاتھ السمة عبارة عن وسیلة یلجأ إلیھا اإلنسان عند 

إن ھذه السمة شدیدة األھمیة ألنھا " عجزه عن فھم الحقائق المعقدة عن العالم الحدیث ، حیث 

تساعدنا في فھم نوعیة المعرفیة التي تقدمھا وسائل اإلعالم للناس و التي یریدھا الناس و 

یبنون علیھا قراراتھم و إتجاھاتھمو مواقفھم و ھذه المعرفة المبسطة تستخدم في تضلیل 

الجماھیر و الحصول على اإلجماع و اإلتفاق الذي تریده السلطة أو الجماعة المسیطرة أو 

. 11الذین یقومون بتشكیل الصورة النمطیة

كما یمكن كذلك تعریف الصورة النمطیة على أنھا تعمیمات عن خصائص جماعة إجتماعیة 

و التي تنسب إلى كل أعضاء الجماعة بصرف النظر عن اإلختالفات التي یمكن أن توجد بین 

( أو صورة  ) Exaggeratedbelief (أعضاء ھذه الجماعة أو أنھا إعتقاد مبالغ فیھ 

image(  أو حقیقة مشوھة )Distrotedtruth(  عن شخص أو جماعة و ھو تعمیم ال یسمح

بمالحظة االختالفات الفردیة و التنوع االجتماعي ، قد تضمن ھذین التعریفین سمات أخرى 

                                                           
. 144سلیمان صالح ، مرجع سبق ذكره، ص - 10
. 152المرجع نفسھ ، ص - 11



 الجماھیري اإلتصال في سلطتھا و الصورة                                             األول الفصل

 

21 

 

التعمیم و المبالغة و التشویھ ، : للصورة النمطیة ، إضافة إلى سمة التبسیط ھذه السمات ھي 

. 12فكل ھذه السمات علیھا في األشخاص و الجماعات

:  صور الخیال - 

الخیال ھو القدرة العقلیة النشیطة على تكوین الصور و التصورات الجدیدة و یشیر ھذا 

المصطلح إلى عملیات الدمج و التركیببین مكونات الذاكرة الخاصة بالخبرات الماضیة و 

كذلك الصور التي یجري تشكیلھا و تكوینھا خالل ذلك في تركیبات جدیدة و الخیال عمل 

إبتداعي و بنائي یتضمن كثیرا من عملیات التنظیم و التحویل العقلیة و یشتمل على خطط 

خاصة بالمستقبل و قد یقتصر خالل مرحلة من نشاطھ على القیام بعملیات مراجعة و 

إستعادةللماضي و قد یقوم بالتركیز على الحاضر فقط أو بتوجھ مستعینا بذلك كلھ إلى 

. 13المستقبل

: صور الذاكرة- 

نوع التفكیر المألوف لنا في الحیاة الیومیة و قد یصاحب عملیات إستدعاء األحداث من 

الماضي أو عملیات التفكیر التي تحدث األن في الحاضر أو األحداث و المواقف في 

. المستقبل

: الصور المتحركة- 

. ینطلق مصطلح الصورة المتحركة على نحو مماثل بالنسبة إلى التلفزیون و السینما

: الصورة الفوتوغرافیة- 

الصورة التي تلتقط بواسطة آالت التصویر المعروفة و قد تكون الصور الفوتوغرافیة صور 

األشخاص أو مناظر طبیعیة أو أشیاء عادیة یستخدمھا اإلنسان في حیاتھ أو غیر ذلك إذن 

فالصورة الفوتوغرافیة ھي من أكثر الوسائل شفافیة و سرعة في نقل الحقائق و الوقائع حیث 

 في كتابھا عن الصورة S-Sontage     اصبحت وسیطا جماھیریا و في ھذا تقول سونتاج

الفوتوغرافیة ھي خبرات جرى إلتقاطھا و تجسیدھا في صورة الكامیرا و ھي القوة المثالیة 

. 14للوعي خالل سعتھ المحمول الخاص إلكتساب المعلومات

                                                           
. 155المرجع نفسھ ، ص - 12
. 12عبد الحمید شاكر ، عصر الصورة ، مرجع سبق ذكره ، ص - 13
 .141أحمد رجب منصور صقر ، مرجع سبق ذكره ، ص- 14
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: الصورة الرقمیة- 

إن تطور الصورة الرقمیة في تسعینات القرن الماضي أدى إلى تحوالت جذریة في معنى 

الصور في ثقافة اإلنسانیة و تختلف الصور الرقمیة عن الفوتوغرافیة في أنھا صورة مولدة 

من خالل الكمبیوتر أو على األقل معززة بالكمبیوتر و تستمد القیمة الخاصة بالصورة 

الرقمیة من دورھا كمعلومة و كذلك في تمییزھا بوصفھا صورا یسھل الوصول إلیھا و 

التعامل معھا و معالجتھا و تخزینھا و إنزالھا في موقع على اإلنترنت و ھكذا یمكن أن نرى 

كیف أن كل حقبة زمنیة خاصة بتكنولوجیا الصور قد أفرزت مجموعة مختلفة من المحاكاة 

. التي یجري من خاللھا تقییم الصور و إدراكھا

: عناصر الصورة الفوتوغرافیة/- 1

 عناصر أساسیة و ھي تركیب الصورة ثم المعنى 05إن الصورة الفوتوغرافیة تتكون من 

. الحقیقي و المعنى المجازي و أخیراً السند و المتغیر

: تركیب الصورة- 

ھو القاعدة األساسیة التي تعكس شكل الصورة و تنظیمھا الداخلي و الجمالي و عمقھا و 

: كیفیة إستخدام األلوان و یتكون من

 ھو الفضاء الذي نعطیھ للصورة بغرض مالحظتھ و یكون إما مستطیال أفقیا أو :اإلطار - ا

. عمودیا

:  التنظیم الداخلي- ب

 یقسم الصورة إلى قسمین ، القسم األیسر یمثل الحاضر و الماضي : المحور العمودي*

. القریب و الجزء االیمن یمثل المستقبل القریب

 قطر اإلقتراب من الزاویة العلیا الیمنى نمو الزاویة السفلیة الیسرى و قطر :قطرین منشأین*

 .االبتعاد من الزاویة الیسرى إلى الزاویة العلویة الیمنى

 :التنظیم الجمالي- ج

 یقصد بھ أن الصورة یمكن أن تقسم إلى أربع اسطر متموضعة في ثلث الصورة و 

التقاطعات لھذه األسطر ھي نقاط القوة التي یستعملھا التحلیل السیمیولوجي لوضع الرموز 
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المفتاحیة للصورة ، كذلك إستخدامااللوان یزید من دینامیكیة الصورة أما إستخدام اللونین 

. االسود و االبیض یرمز إلى الحدث وقع في الماضي

:  العمق- د

إذا كان الموضوع واضحا فعلى السیمیولوجي أن ییعده عن عمق المجال و إذا كان غامضا 

. 15فإنھ یكون متضمنا في عمق المجال

: المعنى الحقیقي و المعنى المجازي للصورة- 

تحتوي كل صورة فوتوغرافیة على معنیین حقیقي و مجاري الحقیقي یقدم حقائق موضوعیة 

. 16واضحة أما المجازي یقدم قیم ذاتیة، شاعریة ، سیكولوجیة و عاطفیة

: السند و المتغیر- 

عند أي صورة نحاول دائماإكتشاف العنصر المھم في الصورة من أجل ھذا كان لكل صورة 

ید تلبس قفازاً ، القفاز : سند متغیر ، لیس السند ھو من یعطى المعنى بل إدخال المتغیر مثل 

. 17ھو السند ، أما المادة فھي المتغیر فقد یكون القفاز في صوف أو قطن أو جلد

: مجاالت إستخدام الصور الفوتوغرافیة- 

لعبت الصورة دورا مؤثرا كتمغیرإجتماعي فعال أو أداة ھامة لتوثیق فترات حاسمة من 

: تاریخ المجتمعات و لعل من أبرزھا

 :إستخدام الصورة الفوتوغرافیة في المجاالت اإلجتماعیة- أ

و ھو الدور البارز الذي لعبتھ الصورة لتسجیل التاریخ االجتماعي للمستقبل و األجیال 

القادمة و قد مثلت المجاالت اإلجتماعیة محورا مھما درات حولھ الصور لسنوات عدیدة 

مسجلة خاللھ األداث و اإلنفعالت و ردود االفعال و الجوانب اإلنسانیة و لقد حظیت الصور 

في ھذا المجال بأھم الجوائز التصویر في العالم ، فھي صورت للمستقبل األحداث السیئة 

المترتبة على أحداث العنف و المأساة اإلنسانیة الناتجة عن العنف و الدمار و بعض الصور 

. االنسانیة كصور تقدیم اإلعانات للمناطق المسكونة

                                                           
-124، ص2005، 1نخبة من األساتذة ، الوسیط في الدراسات الجامعیة ، دار ھومة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،ج- 15

125 .
بن زتونیصفیة ، مرنیز علیمة ، صورة الفوتوغرافیة في الصحافة المكتوبة تحلیل سیمیولوجي لصور العدوان - 16

. 46، ص 2009االسرائیلي على غزة ، جریدة الشروق نموجا ، مذكرة تخرج لنیل شھادة لیسانس ، جامعة تبسة، 
. 126مرجع نفسھ ، ص - 17
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: إستخدام الصورة الفوتوغرافیة في تغطیة األحداث الریاضیة- ب

أصبحت تلعب الصورة الفوتوغرافیة في ھذا المجال دورا مھما بتغطیتھا لمختلف األلعاب 

الذي " كریستیانورونالو " الریاضیة و إبراز مختلف النجوم و مثالھا صورة النجم البرتغالي 

أصبح یلقب یالظاھرة الكرویة فإلى جانب مھاراتھ صنعت الصورة منھ أحسن العب لكل 

األوقات و بات الكل یعرفھ من خالل صورتھ الفوتوغرافیة و من خالل مشاركتھ عیر مواقع 

. مثال" فیس بوك " التواصل اإلجتماعي 

: استخدام الصورة الفوتوغرافیة في تغطیة المعارك- ت

و ھو الدور لعبتھ الصورة في تسجیل الحروب مثل قنبلة ھیروشیما التي خلقت وراءھا 

و الذي صرح في مذكراتھ أنھ إلتقط " ماثشوشفي " مشاھد رھیبة إلتقاطھا المصور الیاباني 

. في ذلك الیوم أفضع صورة في حیاتھ المھنیة

كما انھ ال یخلو ھذا المجال من الخطورة حیث لقي العدید من المصورین مصرعھم أثناء 

. تغطیة الحدث

: إستخدام الصورة الفوتوغرافیة في الحمالت األنتخابیة الرئاسیة- 

إھتمتیتصویریسر العملیات اإلنتخابیة منذ بدایة الترویح لھا نھاییتھا و تصویر أراء و 

. إخترات الشعوب المنتخبة و تعالیقھم ، كذلك تصویر وعود المترشحین و برامجھم

: الصورة الرقمیة في بنیة اإلعالم الجدید- 

إن التطور الھائل في التقنیة الحاسوبیة و التقدم في مجال التسجیل الرقمي للصور ساعد على 

ظھور أجھزة سمحت بحصول على الصور دون معالجة كیمیائیة ھذا بإضافة إلى ممیزات 

عدیدة وفرھا التصویر الرقمي مثل ثبات جودة الصورة و طول و فترة اآلخرین و عدد 

مرات النسخ و إمكانیة المعالجة بالحاسوب لذا جعلت من التصویر الرقمي عالماً یجذب إلیھ 

. المصور بنالھواة و المحترفین

ھذا و قد أبرز التصویر الرقمي مكانة الصورة خاصة في اإلعالم الجدید حیث لعبت دورا 

مھما جاصة في تأثیر على الرأي العام و بالتالي فقد ساھمت یشكل فعال في اإلنفتاح 

اإلعالمي الجدید خاصة بزیادة إستخدام األنترنت و البرید اإللكتروني و إنتشار الكامیرات 
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الرقمیة و رخص سعرھا و إنتشار الكمبیوتر نفسھ حدث توسع ھائل و غیر مسبوق فیإنتشار 

. 18الصورة و التصویر الرقمیین

: تعریف الصورة الرقمیة- 

ھي الصورة المعالجة عن طریق جھاز الكمبیوتر و التي یتعامل الجھاز عن طریق تقسیم 

الصورة إلى أالف النقط اللونیة التي تشكل الصورة التي یمكن معالجة كل نقطة على حدى و 

بذلك متاج لنا القدرة على السیطرة على الصورة یشكل دقیق جدا و یتم إدخال الصورة إلى 

و ھناك طریقة أخرى إلدخال  )Scanner (جھاز عن طریق الماسح الضوئي السكانیر 

. 19الصور مثال الكامیرات الرقمیة

و مع تطور جودة إنتاج الصورة الرقمیة و مع السرعة التي تحققھا الكامیرات الرقمیة تحول 

المصورون المحترفون إلى كامیرات رقمیة كما تحولت الصحف نفسھا إلى النوع من 

الصور ، كما تحول الھواة إلى مصورین و ھم یرسلون صورا بالمالیین كل یوم عبر البرید 

اإللكتروني أو نشرھا عبر مواقع التواصل اإلجتماعي فتوسعت تطبیقات نشر الصور أكثر 

من ذي قبل على أنھ یمكن حصر التطبیقات اإلعالمیة للصورة الرقمیة في ثالثة تطبیقات 

. شبكة الویب ، الوسائط المتعددة و الھواتف و األجھزة المحمولة: أساسیة ھي 

: الصور في شبكة الویب- 

تمثل ركنا أساسیا في بنیة الشبكة كمعلومة علمیة و إعالمیة و إعالنیة و تعلیمیة في حد ذاتھا 

، كما تمثل إضافة جمالیة و كعنصر بنائي للموقع كخلفیة أو كأزرار توضح أبواب الموقع أو 

كآداة للتصفح للمساعدة في نقل الزائر في الموقع إلى صفحة أخرى تحمل نفس الصورة و یتم 

 (تجمیل الصور إلى صفحات الویب بواسطة رمز خاص في لغة ترمیز النص التشعبي 

HTML(  ھو)Imy(  إختصار لـ )Image(  و ھو ال یكفي إلدراج صور في الموقع إذ

) su(یجب تحدید الصورة المطلوبة و في ھذه الحالة یضاف ھذا الرمز خاصیة تابعة لھ 

لتحدید موقع و إسم الصورة و ھكذا تضاف عدد الخزاص تتیح و ضع أبعاد قیاسات الصور 

و موقعھا في الصفحة و تأطیرھا بألوان مختلفة و أستخدامھاكخلفیة للموقع كذلك األمر 

                                                           
. 39-38 المرجع نفسھ ، ص- 18
، 2003 ، 2إبراھیم الفضیالت ، التصویر الضوئي التقلیدي ، مرجع شامل في نظریة و تطبیق ، دار النفائس عمان ، ط- 19

. 262ص
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 (بالنسبة لمواقع المدونات الشخصیة التي تنشر الصور أو تلك المتخصصة في الصور 

Photoblog( 20التي تنشر صور إلتقطھا الھواة للمناسبات و أحداث خاصة أو عامة .

: الصور في الوسائط المتعددة- 

( أو خارج الشبكة  )Online(یتم نشر الصور في الوسائط المتعددة إما في شبكة األنترنت 

Offline(  لعرضھا على شاشة الكمبیوتر أو شاشة أخرى فالصورة ھي جزءاً من مادة

صغیرة للوسائط المتعددة ضمن محتویات الموقع أو یكون الموقع مبنیاً بالكامل بصور 

خاصة تعبر عن موضوع الموقع و تستخدم الصور في سیاق عروض الوسائط المتعددة في 

الموضوعات المبنیة بمظام الواقع اإلفتراضي داخل شبكة أو خارجھا و ھي تخدم أغراضا 

مختلفة مثل التشبیھ و التعلیم أو ألعاب الفیدیو ، بعضھا یتم تكوینھ ببرامج خاصة و بعضھا 

. اآلخر یستخدم نظم المعالجة ثالثیة األبعاد التي تعطي اإلیحاء بعمق الصورة و حركتھا

: الصورة في الھواتف و األجھزة المحمولة- 

تمثل الصورة بنوعیھا المتحركة و الثابتة المتحركة و الثابتة عنصراً أساسیا إستخدام 

 بواسطة المخترع 1997الھواتف المتحركة و األجھزة الشبیھة بھا و قد ظھرت أصالً في 

(الفرنسي األصل األمریكي الجنسیة فیلیب كان  Philippe kahn و كان أول جھاز تجاري  )

(یحملھا طورتھ شركة شارب الیابانیة ھو  J-shou ( و یطلق علیھ إسم  ) sha-mail و قد تم  )

1999تسوسقھ في  ( في الیابان بواسطة مي فون  J-Phone ثم في الوالیات المتحدة بحدود  )

2002  انشر التكنولوجیا في العالم و كامیرات الھاتف النقال ھي واحدة من تطبیقات اإلعالم 

الجوال الذي یتطور سریعا و تظھر معھ تكنولوجیات لم تكن في الحسبان فبرغم صغر 

الصورة التي تلتقطھا ھذه الكامیرات إال أن مالیین الصورة إلتقط كل یوم و ترسل إلى جمیع 

أنحاء العالم و بعضھا یوثق ألحداث ھامة و بعضھا خطیر كصور تعذیب المعتقلین العراقیین 

التي تم تصویر " صدام حسین " في سجن أبو غریب و صور إعدام الرئیس العراقي السابق 

جانب منھا بالھواتف الخلویة ، و ھو ما یمثل إنعكاسا لنظام اإلعالم الجدید ، فھي صور یتم 

إلتقاطھا بوسیلة سھلة اإلستعمال و ال تتطلب أیة مھارات تصویر أو خبرة في ھذا المجال إال 

أنھ مثل ما لھ مزایا لھ عیوب منھا إختراق الخصوصیة و عدم إحترام حقوق الملكیة الفكریة 

                                                           
. 59، ص2003مایكل موریسمن ، أحكام قبضتك على شیفرة الویب ، تعریب دار العربیة للعلوم بیروت ، - 20
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ھذا النوع من التكنولوجیات طرح لنا ما یسمى الیوم بوطن الصحفي أو إعالم المواطن و 

تداخلت معھ تكنولوجیات متطورة في إرسال الصور مثل البلوتوث ما یجعل مسألة التحكم 

.21فیھا غیر مجدیة رغم القوانین و التشریعات الردعیة التي حاولت ضبط إستخدامھا  

                                                           
  مرجع السابق ص- 21
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الفصل الثاني 

 شبكة األنترنت و بروز مواقع التواصل اإلجتماعي

 

. األنترنت الظاھرة التكنولوجیة: المبحث األول

. وظائف األنترنت و خصائصھا: المبحث الثاني 

. الخدمات اإلتصالیة لشبكة األنترنت: المبحث الثالث

. أثارھامواقع التواصل اإلجتماعي و : المبحث الرابع
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:  ظھور شبكة األنترنت- 

 األنترنت في ظل التحوالت التي إتخذتھا العسكریة األمریكیة ممثلة بوزاة الدفاع إبان تنشأ

الحرب الباردة بین المعسكرین الشرقي و الغربي و ذلك تحسبا من إحتمال تدمیر أي مركز 

من مراكواإلتصال الحاسوبي المعتمدة بضربة صاروخیة سوفیاتیة مما سیؤدي بالتالي إلى 

. 1شلل الشبكة الحاسوبیة بكاملھا و حرمان القیادة العسكریة األمریكیة من اإلسناد المعلوماتي

 و ربطت وزارة الدفاع 1969-01-02فقامت الحكومة األمریكیة بإنشاء شبكة األنترنت في 

األمریكیة بین أربع معامل أبحاث حتى یستطیع العلماء تبادل المعلومات و النتائج و قامت 

بتخطیط مشروع شبكة إتصال من حواسییب یمكنھا من الصمود أمام أي ھجمة سوفیاتیةة 

محتملة بحیث إذا تعطل جزء من الشبكة تنجح البیانات في تجنب الجزء المعطل و تصل إلى 

و أربانت  )Arpa net(ھدفھا و أطلق ندرة الشبكة وكالة مشاریع األبحاث المتطورة أربانت 

) Darpa(ھو القسم المسؤول في بناء لشبكة قي ذلك الحین و الذي تحول إسمھ فیما بعد إلى 

لى البعد و تم تركیب الحواسیب األربع في ’و كان النموذج األول األنترنت یتكون أربعة 

 2:أربع مراكز علمیة ھي

. كالیفورنیا في سانت بربارا )Utah ( جامعة یوتاه *

.  جامعة كالیفورنیا في لوس أنجلوس*

.  معھد ستانفورد الدولي لألبحاث*

). mite( و المركز األخیر ھو میت *

 جامعة أبحاث إلى الشبكة و كانت جمیع الجامعات و مراكز 72 تم توصیل 1972في عام 

. 3تعمل في مشاریع و أبعاد خاصة بوزارة الدفاع األمریكیة

و تم في نھایة عقد السبعینیات تطویر مجموعة من القواعد و النظم و اإلجرءات المشتركة 

التي تعمل من خاللھا األنترنت بحیث نجعل الحواسیب تتحادث و تتبادل المعلومات مع 

و من ثم إستخدمت ھذه البروتوكوالت  )Protocol(بعضھا و أطلق علیھا تسمیة بروتوكول 

                                                           
. 08، ص 1996 ، القاھرة ، 2بھاء شاھین ، شبكة األنترنت ، العربیة لعلوم الحاسب ، كومبوساینس ، ط- 1
. 12، ص1996ھیثم نیازي فھمي ، رحلة عبر الشبكة الدولیة االنترنت ، مطابع الزھراء لإلعالم العربي، القاھرة ،- 2
. 30، ص1996الزین عبد الھادي ، أنترنت العالم على شبكة الكمبیوتر ، المكتبة األكادیمیة ، القاھرة ، - 3
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لكل  )ip/Tcp(بإستخدام بروتوكوالت  )Darpa( طالبت دارب 1983المناسبة بحلول عام 

: الشبكات المرتبطة و في العام نفسھ إنفصلت األنترنت إلى جزئین مختلفین ھما 

1) -Arpanet(  تتولى مھمة اإلتصاالت غیر العسكریة: أربانت .

2) -Milnet(  أصبحت شبكة عسكریة تابعة للوزارة الدفاع األمریكیة: میل نت .

 رغم أنھا كانت موجودة منذ أكثر 1993و یمكن القول إنتشار األنترنت بشكل واسع بدأ عام 

من عقدین من الزمن لكنھا كانت تعمل بصورة سریة و تم حجبھا عن معظم الناس و حتى 

 كان عامة األمر األمریكیون یعتقدون أن األنترنت ھي نوع من التأمر اإلجرامي 1993عام 

المتنامي الناجم عن تفكك اإلتحادالسوفباتیو لكن بعد ذلك بدأت وسائل اإلعالم تتحد بصوت 

عال عنھا بإعتبارھا وسیلة جدیدة و متطورة یمكنھا أن تغیر من حیاة العالم في مجال 

. 1اإلتصاالت

 و أصبحت 1993ھذا الوضع شھد تحوال ھائال خالل السنوات األخیرة أي بعد عام 

المنظمات الصغرى و المصالح و حتى األفراد المرتبطین بھا كما تربط بین األالف الشبكات 

ألف شبكة و ھكذا أصبحت 95حول العالم و یصل عدد الشبكات التي تحتویھا إلى حوالي 

األنترنت وسیلة جدیدة تعمل على خزن المعلومات و نشرھا و أضیف إلیھا بعد جدید ھو 

فھي ال تعتمد على بناء اإلعالم التقلیدي و لكن األفراد  )Interactivity(األنتراكتیفیتي 

المشاركین فیھا سواسیة و بال رقابة بمذ ان یمارسھا أصحاب النظام الذین یجلسون في رأس 

الھرم و لكنھا مفتوحة للمشتركین و لمن یرید المساھمة فیھا ألنھا لیست ملكیة خاصة و لیس 

. ھناك مظام أو منظمة تتحكم فیھا

تعد األنترنت أحدث التقنیات اإلتصالیةالتي عرفھا العالم حیث إستطاعت شبكة األنترنت بما 

تملكھ من سمت إتصالیة و تقنیة متمیزة أن تقلب المفاھیم المكانیة و الزمانیة لإلنتاج و 

التطبیقات و اإلعالمیة في العالم ، سمحت من خاللھا لمستخدمیھا اإلختیار بحریة ما ما 

. یریدون من خدمات إتصالیة تتماشى و حاجاتھم

فقد أدت اإلنعكاسات اإلیجابیة لألنترنت الى زیادة مستخدمیھا بصورة تفوق أعداد مستخدمي 

 ملیون 50 سنة حتى أصبح لدیھ 83أي وسیلة إعالم فقد إحتاج على سبیل المثال المذیاع إلى 

                                                           
. 03، ص1997بیتر كانت ، ترجمة سامح الخلف ، الدلیل الكامل الى األنترنت ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، -1
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 سنة لنف العدید في حین شبكة األنترنت لم تحتاج سوى 51مشترك بینما إحتاج التلفاز إلى 

. 1بضعة سنوات لتجمع العالم كلھ إشتراكا في خدماتھا

و نظرا لكون شبكة األنترنت متاح لكل راغب في اإلستفادة منھا إلى جانب تنوع خدماتھا و 

وظائفھا األمر الذي جعل من إمكانیة إستعمال وضع تعریف موحد لھا أمر یصعب تحقیقھ 

لكن ھذا لم یمنع المختصین في المجال عام  المعلومات و اإلتصال من وضع تعریفات لھا 

وسیلة إتصال " كل من وجھة نظره فقد عرفھا عبد المالك ردمان الدنانیبأنھا عبارة عن 

واسعة اإلنتشار ترتبط بھا مجموعة إختباریة من الحواسیب و توفر مجموعة من الخدمات 

و یتم نقل الملفات ... تتعلق المعلومات و لھا وظیفة إعالمیة متطورة إذا ما أحسن إستخدامھا 

بیانات ، معلومات ، أخبار ، صلة بین حاسوب و آخر دون اإلعتماد على حاسوب مركزي  (

و یستفید منھا األفرلد و المؤسسات من مستویات و مجاالت مختلفة و تدار بواسطة   )لتوزیع

. 2"األعضاء المشتركین فیھا

 بأنھا شبكة إتصاالت دولیة تتألف 1994كما عرفھا برنامج التنمیة التابع لألمم المتحدة عام 

من مجموعة من شبكات الحواسیب تربط بین أكثر خمسة و ثالثین ألف شبكة من مختلف 

مستخدم في 3شبكات الحاسوب في العالم و تؤمن اإلشتراك فیھا لحوالي ثالثة و ثالثین ملیون

المجامیع أو الزمر و ھناك أكثر من مئة دولة في العالم لدیھا نوع من اإلرتباط و إمكانیة 

. الوصول إلیھا

: وظائف األنترنت- 

: الوظیفة اإلتصالیة- 

یمكن القول أن شبكة األنترنت تعد فضاء إتصالي تتعایش فیھ وسائل إعالمیة مختلفة حیث 

یمكن للجمھور اإلطالع على صحیفة أو مجلة عن طریق األنترنت و كذلك اإلستماع إلى 

 .الرادیو أو مشاھدة التلفزیون بدون اللجوء إلى وسائل التقلیدیة

 

                                                           
 ، العدد 2001حسانة محي الدین ، األنترنت في المكتبات و مراكز المعلومات ، اإلمكانات الفوائد و التحدیات العربیة، - 1

03 .
. 47،ص2001، بیروت ، 1عبد المالك ردمان الدناني ، الوظیفة اإلعالمیة لشبكات األنترنت ، دار الراتب الجامعي ، ط- 2
تریترماردتا ، ترجمة مركز التعریب و البرمجة ، كیف تستخدم األنترنت ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، لبنان ، - 3

. 12، ص1996
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: الوظیفة الترفیھیة- 

أكدت بعض الدراسات أن وسائل اإلعالم تكون في بعض االحیان بدیال للتفاعل اإلجتماعي 

ھذا ما توفره األنترنت من خالل مواقع االلعاب المسلیة أو المواقع الجذابة و الجدیدة حیث 

تقدم شبكة األنترنت قنوات للبث التلفزیوني و اإلذاعي في خطوة إندماج بین الحاسب اآللي و 

. وسائل اإلعالم

: خصائص األنترنت- 

): Hypertext (النص الفائق- 1

یقصد بالمیبرتكس التعبیر الوصفي ألحداث الكتابة اإللكترونیة و ھو بشكل نصا إلكترونیا 

) Hyper text(یرتبط بنصوص أخرى عن طلریق روابط داخل النص و كلمة ھیبرتكس 

یمكن ترجمتھا بالنص الفائق و ھي ترجمة غیر معبرة عنھا لذا ھناك من ترجم الكلمة بالنص 

المتشعب و ھي عبارة عن برمجة تمكن القارئ أو المتصفح لمضومن االنترنت إلى نص  

أخر إذا أراد تصفح المزید عن موضوعھ فما علیھ سوى الضغط على إشارة الرابط لینك 

)Link(1 .

مرونة إستخدامھ و سھولة الدخول إلى أي موقع في المواقع المتنوعة الني یریدھا - 

. المستخدم

یعمل اإلتصال عبر األنترنت إلى توسیع شبكة عالقات الفرد اإلجتماعیة على مستوى - 

. المحلي و الغقلیمي و الدولي بغض النظر عن خلفیتھم العرقیة و السیاسیة و اإلجتماعیة

غموض الموقف الغتصالي للفرد في شبكة األنترنت تشجع الفرد على التواصل مع - 

األخرین في حیث قد ال یتم ھذا اإلتصال إذا كان مباشر و تجعلھ یقوم بأدوار مختلفة قد ال 

. یقوم بھا في المناسبات العادیة

كما توفر االنترنت خاصیة أخرى و ھي إلغاء الحدود مما یفتح المجال أمام األفراد - 

 .للمشاركة بأفكارھم و ھوایاتھم و تطویر عالقاتھم اإلنسانیة

 

 

                                                           
. 30-29حلمي خضر ساري ، ثقافة األنترنت دراسة في التواصل اإلجتماعي ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1
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:  طابع الحریة- 2

تخضع الوسائل اإلعالمیة في العصر الحالي لسیطرة و نفوذ المؤسسات الكبرى التي تملك 

القوة و المال أو الحكومات و ال یكاد یفلت من ھذه السیطرة و التحكم إال األنترنت ، فھاجس 

اإلعالم منذ القدم ھو حریة التعبیر و الرأي و لھذا فاألنترنت و خاصیتھا العالمیة و إمكاناتھا 

التكنولوجیة توفر ھامش الحریة الذي تفتقر إلیھ باقي وسائل اإلعالم إذ أن األنترنت لیست 

خاضعة ألي ھیئة أو مؤسسة حكومیة أو غیر حكومیة و تعبیر كأداة للتعبیر عن الرأي بكل 

حریة عن طریق البرید اإللكتروني و الندوات اإللكترونیة التي تعقد على شبكات اإلتصال 

. 1الدولیة و ال تخضع للرقابة و القیود و یتم فیھا مناقشة كل المشكالت العامة

 :التفاعلیة- 

تلقب شبكة األنترنت بتقنیة اإلتصالیة التفاعلیة و تطلق ھاتھ السمة على الدرجة التي یكون 

فیھا المشتركین في عملیة الغتصال یتمكنوا من التأثیر على أدوار األخرین و بإسنطاعتھم 

تبادلھا و یطلق على ممارستھم الممارسة التبادلیة أو التفعلیة كما أن التفاعل في مجال 

اإلتصاالت یتیح قدر أكبر من حریة التعبیر لكل فرد فلم بعد األفراد مجرد متلقین سلبین 

للرسائل اإلتصالیة یتیح قدر أكبر من حریة التعبیر لكل فرد فلم بعد األفراد مجرد متلقین 

سلبین للرسائل اإلتصالیة و لكن یستطیعون التدخل فیھا و أن یصبحوا أنفسھم مصدر من 

مصادر إرسالھا األصلیة و بھذا أصبح ھذا الترابط بعیدا تسلسل الھرمي التي كان من قبل 

لیصبح كل األفراد قادرین على إرسال و إستقبال و التفاعلیة عبر األنترنت تنقسم إلى ثالثة 

: أشكال

و ھي التي ترشد المستخدم ):Navigationalintravtivity(التفاعلیة اإلرشادیة - 

بالتوجیھ إلى الصفحة التالیة أو السابقة أو العودة إلى األعلى أو إلى صفحة اإلسقبال و 

 .غیرھا

و ھي التي تتم عبر البرید المباشر أو ): Functionelintractivity(التفاعلیة الوظیفة- 

. الروابط أو مجموعات الحوار

                                                           
. 31المرجع السابق ، ص- 1
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و ھي التي تمكن موقع من المواقع أن  ):Adaptedintractivity(التفاعلیة الكیفیة - 

یكیف نفسھ مع سلوك المستخدمین أو الزائرین أو الزبائن بالنسبة للشركات أو المؤسسات و 

التي أعات و تشكیل العالقة العمودیة و األحادیة و الالمتكافئة و التي كانت تحدد عالقات 

الباحث و المتلقي و ھذا لما تحققھ األنترنت المستخدم من تفاعل جدي مع الوسیلة حتى بدأ 

الباحثون یتحدثون عن إندماج مترقب بین اإلنسان و األلة و ھذا ما بدأ یظھر في الواقع 

. 1اإلفتراضي التفاعلي

 :الخدمات اإلتصالیة لشبكة األنترنت- 

تقدم شبكة االنترنت العدید من اإلستخدماتاإلتصالیةو تشمل المجاالت اإلعالمیة و التجاریة و 

إلخ یمكن القول أن الخدمات التي تقدمھا االنترنت ھي ... األكادیمیة و السیاسیة و الطبیة 

خدمات إتصالیة و ھي تقدم االفراد و المؤسسات و المنظمات الرسمیة و المدنیة على حد 

. سواء كما أنھا في إزدیاد مستمر حتى القدیمة منھا تطورت و زادت من فاعلیتھا و إمكاتیاتھا

) :  Web (خدمة الویب - 1

"  على ید عالم الفیزیاء البریطاني 1989 مارس 23ھي خدمة من خدمات األنترنت ظھرت 

في المعھد األوروبي ألبحاث الطاقة النوویة و ھي من الخدمات التي تمكننا " تیم بیرنولي 

من رؤیة المعلومات و األخبار في صیغة مرئیة منسقة و ذلك من خالل برنامج متخصصة 

 Internet (في عرض صفحات الموقع و یطلق و یطلق علیھا متصفحات االنترنت 

brouser(  و تعتمد ھذه الخدمة على إرسال المستخدم )( عنوان ) العمیلVRL(  الخاص

یتم  )World wide web (إلى الشبكة العنكبوتیة العالمیة  )عنوان الموقع  (بالموقع 

الذي یوجد علیھ الموقع المراد ثم بعد ذلك بتم إرسال البیانات  )Server (اإلتصال بالخادم 

لیشاھده من خالل برنامج متصفح  )العمیل  (التي یحتویھا الموقع إلى جھاز المستخدم 

و ھو من البروتوكوالت الشھیرة  )http (االنترنت و ھذه العملیة یقوم بتنظیمھا بروتكول 

. 2لشبة اإلنترنت

                                                           
غریشرمیساء ، أثر إستخدام األنترنت على سلوكیات الجامعیین ، مذكرة تخرج لنیل شھادة ایسانس في علوم اإلعالم و - 1

.  18-17، ص 2009اإلتصال جامعة مستغانم ، 
، 1فؤاد شعبان ، عبیدة صبیطي ، تاریخ وسائل اإلتصال و تكنولوجیاتھ الحدیثة ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، ط- 2

. 175، ص2012الجزائر ، 
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حسني محمد نصر الویب على أنھ نظام من خدمات الكومبیوتر یدعم الوثائق .كما یعرف د- 

المكتوبة بلغة النص الفائق و یقوم بالربط بین الوثائق بعضھا البعض سواء كانت وثائق 

نصیة أو جرافیكیة أو صوتیة أو فیدیو و ھو مجموعة من المعلومات المرتبطة و المخزن في 

أجھزة موكبیوتر عدیدة في جمیع أنحاء العالم یتم تسلیمھا عبر األنترنت بشكل صفحة او 

و الذي قد یحوي نصا أو یثیر إلى ملفات  )Web page (صفحات یطلق علیھا صفحة الویب 

. 1أخرى و ھذه الملفات قد تحوي صورا أو لقطات فیدیو أو مقاطع سمعیة

و یقول الدكتةر عباس مصطفى لقد نشأت الواب على األنترنت و ھي تستفید من آلیات 

األنترنت و أجھزتھا و بنیتھا التحتیة التي ھي مجموعة من الشبكات و الملقمات و األجھزة 

في جمیع أنحاء العالم و العناصر األساسیة لألنترنت ھي الحواسیب و الشبكات و الملقمات و 

األجھزة في جمیع أنحاء العالم و العناصر األساسیة لألنترنت ھي الحواسیب حول العالم 

بینما الواب ھي مجموعة أدوات غیر مادیة تسمح بتبادل المعلومات بین المستخدمین اینما 

. 2كانوا

إعالمیا یمكن تعریف الویب على أنھ رسائل تواصلیة مخزنة بین جھاز حاسوب خادم یتم 

المصول إلیھا بالولوج إلى شبكة االنترنت و عبر إحدى متصفحات شبكة الویب و یتخذ 

تتخذ من  )Html(الموقع الویب شكل صفحات أو وثائق مكتویة بلغة النص التشعبي المرتبط 

الصفحة الرئیسة واجھة لھا و یتم التنقل بینھا بواسطة وصالت عادیة أو تفاعلیة و تقدم 

أو وسائط متعددة و  )...نص أو صورة أو صوت فیدیو (الرسائل التواصلیة في شكل منفرد 

. 3غالبا ما تقدم مواقع الویب خدمات فھدف إلى تعزیز النواصل و التفاعل مع المتلقى

):  NEWS(شبكة اإلخباریات - 

أحد أكثر إستخدامات األنترنت شعبیة و تستخدم ھذه  )Usent news(تعد شبكة اإلخباریات 

) Protocol nntp network news transfer (الشبكة برتكول نقل إخباریات الشبكة 

. الذي یظم طریقة توزیع المقاالت اإلخباریة و استرجاعھا  و إرسالھا و اإلستعالم عنھا

                                                           
. 28حسني محمد نصر ، األنترنت و اإلعالم ، الصحافة اإللكترونیة ، مكتبة الفالح للنشر و التوزیع ، الكویت ،ص - 1
، 2003، أبو ظبي ، &عباس مصطفى صادق ، صحافة األنترنت قواعد النشر اإللكتروني ، الظفرة للطباعة ، ط- 2

. 13ص
. 03، ص2005حجاب محمد منیر ، الحرب النفسیة ، جامعة الجنوب الوادي ، دار النشر و التوزیع ، القاھرة ، - 3
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،  )chattingrooms( و غرف الحوار  )bulletinbond(و تقدم الشبكة لوحة اإلعالنات 

من نظام ضخم یشتمل على عدد كبیر من أدوات  )net news (كما تتألف شبكة اإلخباریات 

و تستمر  )news group(الحوار المفتوح و المستمر و التي تسمى مجموعات اإلخباریات 

ھذه المجموعات بالعمل على مدار الساعة و على مدى أیام السنة و تسمح قوائم 

بالنفاذ إلى مجموعات اإلخباریات حیث یستطیع المستخدم  )browsers(اإلستعراضالتجاریة 

ة ھو ما  )Lurking (أن یتابع حوارا مفتوحا دون أن یشرك فیھ و ھذا ما یسمى الترصد 

یشجع الوافدین إلى مجموعات اإلخباریات للدخول في الحوار إرسال مقالة إلى المجموعة 

بسرعة كبیرة جدا إذ یحدد مدیرو  )Usenet (التي یخنتارھا الوافد و تعمل شبكة اإلخباریات 

المجموعات المدة الزمنیة التي تبقى فیھا رسائل األعضاء منشورة قبل أن یقوم نظام بإلغائھا 

 .1و ال تحتفظ المجموعات برسائلھا منشورة عادة أكثر من أسبوع واحد

):  Newepapers (مجموعات األخبار - 

تعد وسیلة للتناقش مع األشخاص ذوي اإلھتمامات المشتركة و یتم ذلك من خالل وضع 

برنامج محدد للنقاش من قبل مدیر المجموعة لیقوم األشخاص المھتمین یھذا الموضوع بالرد 

. 2و التعلیق في ھذا الموضوع و بذلك یتم تدعیم الموضوع ألراء و وجھات النظر المختلفة

یمكن من خالل المجموعة اإلخباریة تبادل النصوص في شكلھا األولي و الصور الثابتة و 

المتحركة و یكمن للمشترك الدخول إلى مجموعة عن طریق البرید اإللكتروني الخاص بھ و 

بعد ذلك یتلقى كل ما یصدر عن ھذه المجموعة من معلومات و أخبار و بیانات و نحوھا في 

. إطار إھتماماتھ عبر البرید اإللكتروني

 حیث بدأت الخدمة كمنتدیات جماعیة یمكن 1979أول فھو المجموعات اإلخباریة كان 

 الن الجامعات و 1985للمشتركین فیھا اإلتصال ببعضھم البعض و رادت شعبیتھا 

 .3المؤسسات العلمیة امت بإعداد مجموعات إخباریة بأعداد كبیرة على الشبكة

 

 
                                                           

. 36، ص1996، دمشق  )األنترنت (عبد الرحیم الصابوني ، تنمیة المھارات الھندسیة عبر الشبكة الحاسوبیة - 1
فؤاد شعبان ، عبیدة صیطي ، تاریخ وسائل اإلتصال و تكنولوجیاتھ الحدیثة ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر - 2

. 177، ص2012
.  76، بیروت ، ص2004عصام موسى ، المدخل في اإلتصال الجماھیري ، المكتبة الحدیثة ، - 3



 اإلجتماعي التواصل مواقع بروز و األنترنت شبكة                                   الثاني الفصل

 

37 

 

) : Serchengines (محركات البحث - 

إن خدمة البحث داخل الشبكة خدمة ھامة للغایة توفرھا لنا مواقع متخصصة یطلق علیھا 

محركات البحث ، ھاتھ المواقعتساعدنا في الوصول إلى أیة خبر داخل شبكة الویب العالمیة 

بدون الحجة إلى تذكر عنوان الموقع الذي یحتوي بداخلھ على ھذه المھمة و مع التطور و 

التحدیث المستمر للمواقع فإن محركات البحث تقوم بزیارات دوریة للمواقع الموجودة في 

الفھرس للتأكد من التعدیالت التي تطرأ على المواقع المفھرسة و بدأت الكثیر من المحركات 

البحث بتطویر نشاطھا و خدماتھا و إتخذ البعض منھا منحى التخصص في مجال معین یتجھ 

. إلیھ من یرید البحث المتخصص

( ، )msn( ،)yahoo(و من أشھر محركات البحث الرئیسیة على شبكة األنترنت 

Google(  ، )Atta vista(  كما تقدم الشركة)yahoo(  ، )google(  شریط أدوات من

خواصھ إمكانیة إجراء عملیة البحث دون الدخول إلى الموقع نفسھ و خاصیة اإلكمال التلقائي 

. و خاصیة منع النوافذ التطفلیة و غیرھا

كما أن اإلختالف بین محركات البحث یمكن في األسلوب و حجم التغطیة التي تقدمھا و كذا 

. قدرتھا على تحدیث قواعد بیناتھا

) : InstentMassengery (خدمة الترسال الفوري - 

ھي الخدمة التي تساعدعلى التبادل البیانات و المعلومات و التحاور عبر األنترنت بین تخص 

و أخرى و تعدد خدمات الترسال الفوري التي تقدمھا الشبكة تحدد البرامج التي تقوم بتوفیر 

ھذه الخدمة عبر األنترنت ، و یمكن تقسیم ھذه البرامج إلى برامج حواریة متعددة الخدمات 

التي یكمن إستخدام بعض البرامج الخاصة في الترسال الفوري في التبادل المعلومات بأشكال 

. 1متعددة مثل الصوت و الصورة إلى جانب النصوص

الذي یمكن  )pal tolk ( و من البرامج التي توفر خدمات التراسل الفوري ، برنامج بال توك

من خاللھ التواصل مع اآلخرین عبر الصوت و الصورة و النصوص المكتوبة و ھناك 

التي تتمیز بسھولة  )Massenger(و  )Yahoo(و  )MSNMassanger (بالطبع برنامج 

. استخدام و إمكانیة إنشاء غرف خاصة إلجراء الحوارات و غیرھا
                                                           

فھمي نجوى عبد السالم ، التفاعلیة في المواقع اإلخباریة العربیة على شبكة األنترنت ، المجلة المصریة لبحوث الرأي - 1
. 46 ، ص2011دیسمبر – العام ، المجلد الثاني ، العدد الرابع ، أكتوبر 
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: خدمة القوائم البریدیة - 

ھي بروتكول أنترنت معیاري اللخدمات الربط عن بعد و یسمح للمستخدم بربط جھازه على 

الكمبیوتر مضیف جاعال جھازه و كأنھ جزء من ذلك الكمبیوتر البعید و ھي طریقة أخرى 

للنفاذ ألى المعلومات المحملة على الخدمات ، من خالل الدخول الفعلي ألى الحاسوب عن بعد 

كما لو إن لوحة المفاتیح مربوطة فعال على حاسوبھ عن بعد و بإمكانھ إستخدام الخدمات 

لمشاھدة قائمة البطاقات " تلنت " نفسھا و یمكن إستخدام الخدمات نفسھا و یمكن إستخدام 

اإللكترونیة في المكتبة الكونغرس أو مكتبة البریطانیة في لندن كما یمكن 

. إستخدامھاإلستعراض قواعد بیانات حكومیة

یعرف المستفید كیف یستخدم الحاسوب بالنفاذ إلى " و إلستخدامتلنتبطریقة صحیحة یجب أن 

ملفاتھ و ھنالك عدد كبیر من المؤسسات التي قامت بتحمیل برمجیات خاصة ضمن نظمھا 

. 1لكي یتمكن مستخدموا أنترنت من النفاذ الفوري إلى المعلومات

:  تعریف المواقع اإلجتماعیة اإللكترونیة - 

ھي منظومة من الشبكات اإللكترونیة التي تسمح للمشستركین بإنشاء حساباتھم الخاصة و 

ربط بھا من خالل نظام إجتماعي إلكتروني مع أعضاء أخرین لدیھم نفس اإلھتمامات و 

الھویات تصنف ھاتھ المواقع ضمن الجیل الثاني للویب و سمیت إجتماعیةالنھا أتت من 

مفھوم بناء مجتمعات بھذه الطریقة یمكن للكستخدم التعرف على أشخاص جدد و مشاركة 

. صوره و مذكراتھ و ملفاتھ مع األصدقاء 

لقد عرفت ھذه المواقع اإلجتماعیةإنتشارا واسعا و كبیر في أنحاء العالم مما أدى إلى إلغء 

الحدود الجغرافیة بحیث جعلت العالم قریة صغیرة و مع التنطور الذي یشھده العالم في 

. المحال التقنیة و اإلتصاالت ذاع صیت ھاتھ المواقع و أصبح األشھر لدى مرتادي االنترنت

لنؤمن التواصل في " سیرفرات " كما تبنى المواقع اإلجتماعیة على قواعد بیانات عمالقة 

مختلف المتسخدمین و تتیح تبادل الملفات و إجراء المحادثات الفوریة ضف إلى ذلك العدید 

 . موقع عالمي یصنف ضمن المواقع اإلجتماعیة200من الخدمات األخرى و ھمنالك حوالي 
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: نشأتھا - 

 (أواخر القرن العشرین كانت البدایات األولى لظھور المواقع اإلجتماعیة حیث ظھر موقع 

Classemates.com(  ثم موقع 1995في عام ) SixDegrees(  إھتمت ھاتھ المواقع على

صفحات شخصیة للمستخدمین و على إرسال رسائل لمجموعة من األصدقاء لكنھا أغلقت 

 1.ألنھا لم تملك أموال على أصحابھا و مالكیھا

راجت خالل سنوات التسعینیات ، صناعة مواقع االنترنت حیث تزود مستخدمیھا بما یبحث 

عنھ من محتویات عبر الشبكة بث مكونة من مواقع أنترنت و عدد كبیر من المالیین من 

متصفحات األنترنت حول العالم تستقبل ھذا البث و بالتدریج إستطاعمطورو االنترنت أن 

یستخدموا مواصفات االستقبال و اإلرسال البیانات في نفس الوقت بدال عن دورھا األصلي 

لمستقبل أعمى للبیانات بدایة بتطویر البرید اإللكتروني ، الدرالدشة ، منتدیات الحوار و 

إنتھاءا بالتطبیقات اإللكترونیة االكثر حداثة و ثوریة مثل موسوعة الویكیبیدیا و قد كانت 

القفزة في تغییر طریقة التعامل مع متصفحات االلكترونیة ھي البدایة الحقیقیة لما یعرف 

 . 0.2بتطبیقات الویب

 ھو مشاركة المستخدمین في محتویات Web0.2المبدأ الذي یوفره الجیل الجدید من الویب 

المواقع ، حیث یقومون بإبتكار محتویاتھا أو تعدیلھا و ھذا ما أنتج أكثر المواقع شعبیة على 

األنترنت و لذك فإن أي شخص یرید أن یكون جزءا من شبكة إجتماعیة عبر االنترنت 

). 0.2(یستطیع تحقیق ذلك عبر ھذا الویب

على المواقع التي خدماتھا معنمدة على تطبیقات من  )0.2(كما أنھ یطلق مصطلح الویب 

 و التي تعتمد على أن یكون Media hive international و ھي 0.2خصائص الویب 

 متعامال مع المویب كمنصة تطویر بمعزل عن أي عوامل الویب و التي ھي 0.2الویب 

منصة تطویر متكاولة النظام الذي یبرمج الموقع لیستفید من موارد و خصائص الشبكة تماما 

. كما یستفید مطور التطبیقات من أوامر تقنیة أخرى

 ھذا اإلتجاه في Myspaceفریندستر و Friendter بیبو و Beboتحدث مواقع مثل 

و من  )التشبیك االجتماعي  (الشبكات االنترنت ذات التوجھ االجتماعي أو ما یسمى بظاھرة 
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النظرة األولى تبدو ھذه المواقع خاصة بنجوم المجتمع و الشخصیات الھامة لكن األدوات 

التي تجعلھا أبسط تتبع إمكانیة إستخدامھا إلرسال النصوص و صور الفوتوغرافیة و 

صنعت في البیت و قد حولت ھذه االدوات  )مقاطع فیدیو  (موسیقى و عروض مصورة 

شبكات االتصال االجتماعیة الى ظاھرة على االنترالنت و منھا الفیس بوك الذي بصفتھ 

موقع إلكتروني األشھر حاز في االونة الخیرة على إھتمام كبیر من مستخدمي االنترنت و 

ارتفع عدد مستخدمیھ بشكل متسارع بإضافة إلى أقرب تجاوز معدل دخولھ إلى محرك 

الذي یسیطر على أعلى رقم لدخوال و االستخدام كل  )Google (البحث العمالق جوجل 

ذلك ادى الى إھتمام االعالم بالفیس بوك و أصبح نوعا ما مقیاس للرأي العام حول قضایا 

. العامة عبر تطبیقاتھ المختلفة 

:  تعریف الفیس بوك - 1

موقع ویب للتواصل االإجتماعي یمكن الدخول إلیھ  )Facebook(فیس بوك باإلنجلیزیة 

مجانا و تدیره شركة فیس بوك محدودة المسؤولیة كملكیة خاصة لھا فالمستخدمون بإمكانھم 

االنضمام الى شبكات التي تنظمھا المدینة او جھة العمل أو المدرسة أو اإلقلیم و ذلك من أجل 

االتصال باالخرین و التفتعل معھم كذلك ، أما فب اوروبا فیشار إلى الفیس بوك بأنھ دفتر 

ورقي یحمل صورا و معلومات االفراد في جامعة معینة أو مجموعة جاؤت تسمیة الموقع ة 

تعتیر ھذه الطریقة شاسعة التعریف االشخاص خصوصا في الجامعات األجنبیة ببعضھم 

 1البعض لمعرفة المزید عم الطلبة الموجودین في نفس الكلیة

 الذي أصبح الیوم رجل أعمال و 1984ماي 14مؤسس الموقع مارك زكربورج من موالید 

مبرمج كمبیوتر و یعمل كمدیر و رئیس تنفیذي لشركة الفیس بوك التي تملك موقع الفیس 

 حیث كان في البدایة مخصص فقط للطلبة 2004فبرایر 04بوك اإلجتماعي الذي أطلق یوم 

في جامعة ھارفرد لكن تم تعدیلھ الحقا لیسمح لطلبة الجامعات بشكل عام باالشتراك في 

الموقع من ثم إشتھر لیصبح مجاني و سھل حیث یستطیع أي شخص أن یستخدمھ كما یعد 

ھذا الموقع آلة إعالمیة ضخمة لطالما إستخدمھا الكثیرون في تنفیذ حمالت إعالنیة ضخمة 

لطالما إستخدمھا الكثیرون في تنفیذحمالت إعالنیة  أو الترویج لمنتجات معینة كتسویق و 

                                                           
. 12-11المرجع نفسھ ، ص- 1



 اإلجتماعي التواصل مواقع بروز و األنترنت شبكة                                   الثاني الفصل

 

41 

 

أكبر األحداث التي تم اإلستفادة فیھا عبر الموقع نذكر منھا قیام رجال السیاسة األمریكیین 

 (إلنجذاب أصوات الناخبیین في اإلنتخاباتفیكفي أن أنصار مرشح الرئاسة األمریكیة وقتھا 

إستخدموا الفیس بوك لیتجتذبوا أصوات الشعب األمریكي و كذلك بالنسبة للوطن )أوباما 

العربي حیث قامت عدة ثورات تحت مسمى الربیع العربي الذي كانت شرارة بدایتھ من 

. منشورات وضع شباب في موقع الفیس بوك

:  الفیس بوك اإلیجابیة و السلبیةأثار- 

وجد مجتمع الشباب في الفیس بوك كنافذة تطل على العالم و ساحة للتعبیر و إبداء الرأي و 

في التواصل و مشاركة أصدقائك تفاصیل حیاتھم كان لھ أعظم أثر في اإلرتباط مستخدمي 

. األنترنت بالفیس بوك

الناس یسعون دائما إلقامة عالقات جدیدة و التواصل مع العالقات القدیمة فجاء الفیس بوك 

. كحل سحري ذلك في العالم اإلفتراضي الذي إكتسب بالزمن أھمیة و دوره

ساھم الفیس بوك كثیرا و تلقائیا في عملیة النشر اإللكتروني فأي مستخدم لألنترنت یلحظ أن 

. معدل كتاباتھ و قراءاتھ قد إرتفع بشكل كبیر

: تطور سرعة الكتابة على الكیبورد و الموبایل - 

المشاركة في دعم الحمالت و النشاطات الخیریة عبر إنضمام لمجموعة معینة قد تمثل أنت و 

. أصدقائك نسبة مقدرة في قیاس فبول الرأي العام لتلك الفكرة

الفیس فرصة لإلتصال بالدعاة و طلبة العلم و األدباء و اإلعالمیین و المؤثرین في المجتمع 

مباشر دون وسائط و تكثر على صفحاتھ إعدادا ھائلة من المجموعات الدعویة و القروبات 

. 1الثقافیة و اإلعالم

: سلبیات الفیس بوك- 

الفیس بوك حالھ حال الكثیر من اإلختراعات و التقنیات التي أثرت في حیاة البشر فإلى 

الجانب المضيء للمجموعات و النشاطات التي ساعدت الشباب على تنفیذ أعمال مفیدة و 

 :تحقیق الكثیر من االھداف ، ھناك الكثیر من األثار السلبیة على مستخدمیھ منھا
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: إضاعة الوقت- 

بمجرد دخول المستخدم للموقع حتى یبدأ بالتنقل من صفحة ألخرى و من ملف آلخر و ال 

یدرك الساعات التي أضاعھا في التعلیق على صور أصدقائھ دون أن یزید أي فائدة لھ أو 

لغیره فالفیس بوك یھدر الكثیر من وقت الشباب دون فائدة تجنى ، فھنالك أعداد كبیرة من 

.  ساعات في تصفح الفیس بوك فقط10الشباب یقضون أكثر من 

:  اإلدمان و إضعاف مھارة التواصل- 

ھي من أھم األثار التي قد نشكل خطرا على مستخدمي الشبكة اإلجتماعیة خصوصا الشباب 

و المراھقین فإن قضاء الوقت الطویل أمام شاشة الكمبیوتر و ھدره في تصفح المواقع یؤدي 

إلى عزلھم عن واقعھم االسري و عن مشاركتھم في الفعالیات التي یقیمھا المجتمع و بما أن 

التواصل بین الناس بشكل مباشر یؤدي إلى تطویر المھارات التي تساعد الشباب في مجاالت 

الغتصااللغنساني حیث تنمي عندھم الحس بالمسؤولیة تجاه الغیر و تقوي سرعة البدیھة لدیھم 

فیستطیعون التعامل مع المواقف بحداقة و حنكة و ھذا ما تفتقده المواقع اإلجتماعیةفإن 

اإلدمان الشباب على التواصل اإللكتروني یؤدي بھم للفراغات االجتماعیة و فقد مھارة 

. التواصل المباشر مع المجتمع

: إنتحال الشخصیات- 

مازالت عملیات إنتحال الشخصیات المشاھیر تكثر بقوة في الشبكة اإللكترونیة العنكبوتیة 

متخذة منھا مكانا خصبا للتشویھ و اإلبتزاز و ترویج الشائعات و كسب المال و تعرف 

. الحقائق عن مسارھا

: اإلعالنات الدعائیة المزعجة- 

 الكثیر من البوستات الدعائیة التي تدعو الى 2010ظھرت في اآلونة األخیرة منذ منتصف 

كسب المال و أخرى تدعوك لزیارة سكان معین ، أصبحت تتكرر بطریقة مزعجة في 

. المجموعات التي بھا ما یزید عن األلف عضو

: الخصوصیة- 

 و سریة 2009لطالما دار جدل حول حقیقة خصوصیة المستخدمین في الفیس بوك في نھایة 

بیاناتھم من الصور و المعلومات التي أكد الموقع على الحفاظ على سریتھا و عدم تملیكھا 
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لطرف ثالث في إتفاقیةاإلستخدام و الصالحیات التي تكزن في التسجیل االولي كعقد بین 

. 1المستخدم و إدارة الموقع

تواجھ اغلبیة المواقع االجتماعیة مشكلة إنعدام الخصوصیة مما تسبب الكثیر من األضرار 

المعنویة و النفسیة على الشباب و قد تصل في بعض االحیان ألضرار مادیة فملف المستخدم 

على الفیس بوك یحتوي على جمیع معلوماتھ الشخصیة إضافة إلى ما یبثھ من ھموم و 

مشاكل التي قد تصل بسھولة إلى ید أشخاص یستغلونھا بغرض اإلساءة و التشھیر ، فھنالك 

من الشباب من وجد ھاتھ المواقع مكانا للتسلیة و العبث و إنعدام الرقابة جعلت البعض یسيء 

. اإلستخدام و ال یھنم بالعواقب

: و اإلحتجاجات التي تمت فیھ )4-3(البند - 

أثیر جدل كبیر و معتدمجلراءتغیییر إدارة الموقع سیاستھا من نص اإلتفاقیةاإلستخدام 

و الذي ینص على عدم حق المستخدمین من الدول التي تفرض  )4-3 (لألعضاء ، بند رقم 

. 2علیھا أمریكا عقوبات في إستخدام الموقع و خدماتھ
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 لثالفصل الثا

 سیمیولوجیا الصورة

 

. سیمیولوجیا المفھوم و التطور: المبحث األول

. انواع السیمیولوجیا ومجاالتھا: المبحث الثاني 

. اھمیة السیمیولوجیا في البحوث االعالمیة: المبحث الثالث

. بالغة الصورة وسلطتھا في التواصل: المبحث الرابع
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 :مفھوم السیمیولوجیا 

اختلفت فیما بینھا         لقد تعددت مفاھیم السیمیولوجیا وذلك حسب مجاالتھا الفكریة، كما

لكن . من باحث آلخر لكن االختالف لم یكن متباینا، بل كانت ھذه المفاھیم تتقاطع في نقاط

قبل استعراضھا یجب اإلشارة إلى مسالة جوھریة طالما شغلت العدید من رواد ھذا العلم، أال 

 )السیمیوتیكا(وھي إشكالیة مصطلحي السیمیولوجیا والسیمیاء 

 فاألول أطلق علیھ اسم السیمیوتیكا أي  De Saussure و  Pierceلقد اختلف الباحثان 

السیمیائیة في اللغة العربیة، أما الثاني فأطلق علیھ اسم السیمیولوجیا، وھذا االختالف جعل 

. المختصین في ھذا المجال یبحثون عن الفروقات واالختالفات بین ھذین المصطلحین

وھو آت من اللغة اإلغریقیة " sémio"نالحظ ان اللفظین یتحدان في القسم األول 

"séméion " ویعني بھ السمة، ویفترقان في القسم الثاني، فاألول بنتھي بـ"logie " الذي ھو

الذي یعني " tique"أما اآلخر فینتھي بالمقطع . أي الخطاب" logos"في األصل الیوناني 

  )1(بھ النسبة الدیداكتیكیة

الذي یمثل المدرسة الفرنسیة " Gremas"ومن بین الرؤى التي خاضت في ھذه اإلشكالیة، 

 وقع اتفاق بینھ 1968یجعل المصطلحین شيء واحد ال فرق بینھما في بادئ األمر، وفي سنة 

على اتخاذ " Barthes"و" Benfeste"و" Strousse"و " جاكبسون"وبین كل من 

السیمیائیة، غیر أن مصطلح السیمیولوجیا بحكم تغلغلھ في الثقافة - مصطلح السیمیوتیكا

تراجع عن رأیھ " Gremas"األوربیة لم یكن من الیسیر نسیانھ، وإبعاده عن االستعمال لكن

وجعل المصطلحین مختلفین، إذ یرى أن السیمیاء ارتبطت بالحقول الخاصة مثل األدب، 

السینما وغیرھا من العلوم اإلنسانیة، أما مصطلح سیمیولوجیا فیمثل العلم الشامل لجمیع 

العالمات إذ ھو النظریة العامة لكل   

ھذه السیمیائیات، ومنھ تصبح السیمیولوجیا أعم، وأشمل ألنھا تشمل كل العالمات وتصبح 

السیمیاء بمثابة الفرع  

وتمثل المدرسة االنجلیزیة، فتجعل من المصطلحین شیئا واحدا لكن " Julia Kristeva"أما 

ما یمكن استخالصھ من ھذین الرأیین أن مصطلح السیمیاء أقدم وجودا وأعرق میالدا من 
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مصطلح السیمیولوجیا، ویرتبط مفھوم السیمیولوجیا بعلم اللغة، في حین یرتبط مفھوم 

السیمیاء بالفلسفة والمنطق، لكن الكلمتان السیمیولوجیا والسیمیاء تعطیان الیوم نظاما واحدا، 

. فاألوربیون یستخدمون األول، بینما المصطلح الثاني یستخدمھ كل الناطقین باإلنجلیزیة

 De"وفیما یلي سنحاول استعراض بعض المفاھیم في ھذا المجال ، وعلى رأسھم 

Saussure" ،"peirce " ،"Barthes "

إن النظام الكوني بكل ما فیھ من إشارات ورموز نظام ذو داللة، فالسیمیولوجیا تختص 

بدراسة بنیة ھذه اإلشارات وعالقتھا في ھذا الكون وكذا توزیعھا، ووظائفھا الداخلیة 

. والخارجیة بمعنى أن السیمیولوجیا ھي علم اإلشارة الدالة مھما كان نوعھا وأصلھا

: مفھومھا لغة .1-1

 signe تعني عالمة وھي séméion بالیونانیة signeمصطلح سیمیولوجیا مشتق من اللفظ 

وتعني العالمة التي یعلم بھا شيء ما ، أو حیوان، كما تعني كلمة " سمة"ویقابلھا في العربیة 

سمة في القوامیس العربیة، كل ما یتعلق بالعالمات والرموز مثل األساطیر، والخرافات 

  )1(والطقوس 

الذي ھو علم، إذن السیمیولوجیا في مجموعھا ھي تعني " logos"وھي مركبة من العالمة 

   "علم العالمات"

:  "Roland Barthes"مفھوم السیمولوجیا عند  ·

أحد ممثلي المدرسة الفرنسیة، نال شھرة كبیرة على الساحة " Roland Barthes"  یعتبر 

العلمیة األدبیة، خاصة نتیجة الدراسات والبحوث المتوصل إلیھا، كما كان لھ الفضل في 

. تأسیس علم السیمیولوجیا المعاصر

سیمیولوجیا الداللة، ویرى أن ھذا االتجاه یعد جزء من البحث " Barthes"عرف 

 فعلم النفس والبنیویة وبعض المحاوالت :"السیمیولوجي المعاصر، یقول في ھذا الشأن

الجدیدة للنقد األدبي كلھا تدرس الواقعة بوصفھا دالة، وافتراض الداللة یعني اللجوء إلى علم 

"  السیمیولوجیا

                                                           
1
 21-20ص‘1993‘معھد اللغة العربیة ‘وھران ‘تجلیات الحداثة ‘ بین السمة والسیمیاء  عبد هللا مرتاض  
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: حول عالقة اللسانیات فالسیمولوجیا فیقول" De Saussure"كما قام بطلب أطروحة 

یجب منذ اآلن قلب األطروحة السویسریة ألن اللسانیات لیست جزء ولو كان ممیزا من علم «

كما حدد في كتابھ » العالمات، بل السیمیولوجیا ھي التي تشكل فرعا من اللسانیات

تقوم على العالقة بین الدال والمدلول، فالعالمة مكونة من : "بأن السیمیولوجیا" األساطیر"

ھي علم یدرس كل األنظمة " Roland Barthes"، إذن فالسیمولوجیا عند "دال ومدلول

إضافة إلى ذلك " الموضة"أو " نظام الدرجة"الداللیة الطبیعیة، واالصطناعیة المتمثلة في 

فھو علم تأویلي یدخل القارئ، أو المتلقي ضمن سیرورة الفھم لیس، فال یمكن أن تقرأ 

بما ھي تكافؤ بل العالقة بین العالمة ومدلولھا ھي عالقات قائمة " Barthes"العالمة عند 

  ).1(على الدالالت الغائبة التي یمكن الوصول إلیھا بواسطة منھج علمي

من مفھوم السیمیولوجیا حیث أضفى إلى جانب اھتماماتھا " Roland Barthes"لقد وسع 

بما ھو مكتوب مجاال أكثر أھمیة على مستوى الحیاة االجتماعیة اإلنسانیة، یتمثل في الدراسة 

السیمیائیة لألساطیر، وقام بتحلیل سیمیائي لألنظمة، االجتماعیة كاإلشھار والموضة 

فمن لم یعرف الدال والمدلول في اللغة ال . والمصارعة الحرة وجعل منھا داال ومدلوال

یعرفھما في األنظمة االجتماعیة   

، ھي معرفة ألنھا تعطینا أدوات نتعرف من "Roland Barthes"إذن فالسیمیولوجیا عند 

خاللھا على أن انشغالنا بالعلم معناه أن نتعلم رؤیة العالم قبل كل شيء، باعتباره مجموعة من 

األحداث الدالة، فھي علم یدرس كل األنظمة الطبیعیة الداللیة واالصطناعیة، استمدت 

مفاھیمھا اإلجرائیة من اللسانیات، إذ كان موضوعھا األول ھو اللسان، وقد عملت فیھ 

السلطة عملھا وفیما بعد غیرت السیمیولوجیا موقعھا واتخذت لونا آخرا بفعل ما لحق بالوسط 

 .....الثقافي من تغیر

: مفھوم السیمیولوجیا اصطالحا .1-2

: ھي علم اإلشارة الذي یشمل جمیع العلوم اإلنسانیة والطبیعیة األخرى، یقول" Pierce"عند 

لیس باستطاعتي أن ادرس أي شيء في الكون كالریاضیات واألخالق والمیتافیزیاء، "

                                                           
1
 1987، 2.ط ، دراسات سیمیائیة، الدار البیضاء،Barthes Roland بوقربة الشیخ، البالغة و سیمیولوجیا الداللة عند  

 22ص
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الجاذبیة األرضیة والدینامیكیة الحراریة والكیمیاء وعلم التشریح المقارن، علم الفلك، علم 

   )1(إال على أنھ نظام سیمیولوجي.... النفس، علم الصوتیات

علم یدرس حیاة : وھو لساني سویسري، أول من عرف ھذا العلم بأنھ" De Saussure"عند

. العالمات في وسط الحیاة االجتماعیة، واللسانیات في رأیھ ھي جزء من السیمیولوجیا

فالسیمیولوجیا  ھي علم خاص بالعالمات، ھدفھا دراسة المعنى الخفي لكل نظام عالماتي، 

فھي تدرس لغة اإلنسان، والحیوان، وغیرھا من العالمات غیر اللسانیة باعتبارھا نسق من 

العالمات مثل عالمات المرور وأسالیب العرض في واجھة المحالت التجاریة والخرائط 

..... والرسوم البیانیة، والصور الفوتوغرافیة

: تاریخ السیمیولوجیا .1

 األولى، بل كانت عبارة عن بدایاتھالم تظھر السیمیولوجیا بوصفھا علما قائما بذاتھ في 

نظریات معرفیة تمثلت في مجموع أفكار وتأمالت، تواجدت في الكتب والبحوث التي 

وكانت متضمنة فعل الدالئل  )...الیونان، الھند، الصین، العرب (ظھرت في العصور القدیمة 

الذي ظھر مندمجا في التأمل حول اللغة منذ زمن بعید، فظلت فترة طویلة  بوصفھا نظریة 

عامة للغة ومعالجة فلسفیة لھا بدأت تتضح مالمحھا عبر مر العصور إلى أن  ظھرت على 

والمنظرین الذین جاؤوامن بعده، أصبحت علما قائما بذاتھ " Pierce"ید العالم األمریكي 

" De Saussure "كما كانت ألبحاث . یقوم على قواعد وأسس كباقي العلوم األخرى

ودراساتھ دورا فعاال في إنشاء ھذا العلم إذ اعتبرت فیما بعد أسس انبت علیھا السیمیولوجیا 

الحدیثة فمن خالل ھذه المنطلقات بدأت البحوث والدراسات تتنوع فتكونت رؤى ومدارس 

. تداخلت فیما بینھا كما اختلفت، وتنوعت التعاریف والمفاھیم السیمیولوجیا

فالسیمیولوجیا علم مستحدث ظھر عند الغرب، انتقل إلى العرب عن طریق الترجمة، إذ تكلم 

عنھ العرب القدامى ولمحوا إلیھ في دراساتھم اللغویة والنحویة والبالغیة، لكنھم لم یتوصلوا 

إلیھ باعتباره حقال معرفیا، ولم یظھر ھذا العلم عند العرب إال مؤخرا، إذ ترجم ھذا 

.  المصطلح حرفیا إلى العربیة، ألن الباحثین العرب لم یجدوا لھ معادال في المعاجم اللغویة

                                                           
 14-13   بوقربة الشیخ مرجع سبق ذكره ص1
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واستعملھا  )John Locke )  1632-1704إن أول من أشار إلى مصطلح السیمیولوجیا ھو 

للداللة على الكلمة الدالة، لكن دراستھ بقیت في حدود النظریة العامة للغة وفلسفتھا النظریة 

 Saussure et Pierce De.1:  ولم تصبح السیمیولوجیا علما قائما بذاتھ إال بمجيء الباحثین

إن علم السیمیولوجیا لیس علما ولید العصر الحدیث، قد اھتم القدامى من عرب وعجم بھذا 

الجانب من علوم اللسانیات منذ أكثر من ألفي سنة حیث أورد الفیلسوف أفالطون ھذا 

وبذلك یكون بین .الموضوع في كتابھ وأكد أن لألشیاء جوھرا ثابتا، وأن الكلمة أداة للتواصل

الكلمة ومعناھا تالؤم طبیعي بین الدال والمدلول فلھذا كان اللفظ یعبر عن حقیقة الشيء كما 

أما العرب فقد . أشار أفالطون إلى ما تمتاز بھ األصوات كأدوات تعبیر عن ظواھر عدیدة

ربطوا علم السیمیولوجیا بما أسموه بعلم أسرار الحروف، وقد تعددت في ذلك دراسات 

  )2(...الحاتمي، ابن خلدون، ابن سینا، الفرابي، الغزالي، والجرجاني

: أنواع السیمیولوجیا

:  ثمة نوعان من السیمیولوجیا 

تعنى األولى بدراسة أنظمة التواصل أي اإلشارات المستعملة للتأثیر في المستقبل ، أما الثانیة 

  )3(فتھتم بدراسة أنظمة الداللة التي تشكل الموضوع األساسي ألي بحث سیمیولوجي

فالسیمیولوجیا ھي علم یدرس حیاة العالمات في كنف الحیاة االجتماعیة، ولكن ما ھي 

العالمات المقصودة؟ یتعلق األمر بالعالمات التي تكون إرسالیات أساسیة لالتصال اإلنساني، 

على الرغم من التطور والشغب الذین شھدتھما األبحاث السیمیائیة في العالم، فإن السیمیائیة 

، فإنھ برزت حركتان سیمیولجیتان Saussure  Deكدراسة ال تزال فتیة وانطالقا من

:  والمتعاكستان بشكل محسوس

). 4(سیمیولوجیة التواصل و سیمیولوجیة الداللة

 

 

                                                           
1
دار ‘الجزائر‘ مغامرة سیمیائیة في اشھر االرسالیات البصریة في العالم‘سیمیائیة الصورة ‘ قدورعبد هللا الثاني 

 47ص‘2005‘النشروالتوزیع
2
 قدور عبد هللا ثاني، سیمیائیة الصورة، ومغامرة السیمیائیة في أشھر االرسالیات في العالم، الجزائر، دار الغرب للنشر  

.  47، ص2005والتوزیع، 
. 18ص ‘تحلیل سیمیولوجي للصورة الرئیس ھواري بومدین ‘ فالح نوال وكرادیةنجاة  3
 38ص‘ 2000‘2ط‘المغرب‘ افریقیا الشرق ‘ ماھي السیمیولوجیا ‘ترجمة محمد نظیف :برنار توسان  4
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  : سیمیولوجیة التواصل

 إلى أن العالقة تتكون  martinetو  Prieto   Mounin: یذھب أنصار ھذا االتجاه

القصد وھم یركزون على وظیفة االتصالیة وان . الدال، المدلول: من واحدة ثالثیة المبنى

 Lirobirالتواصل مشروط بالقصدیة وإرادة المرسل إلیھم في التأثیر على الغیر ویعرف 

ویمكن للسیمیولوجیا . العالمة أنھا حركة یقصد بھا االتصال بشخص ما أو عالمة بشيء ما:"

أن تعرف باعتبارھا دراسة طرق التواصل أي دراسة، الوسائل المستخدمة بالتأثیر على 

 1." الغیر  والمعترف بھا بتلك الصفة من قبل الشخص الذي نرجو التأثیر علیھ

 قد ذكر أن اللغة ھي نظام من أنظمة االتصال فقد ذھب   أنصار De Saussure   إذا كان 

 prieto وPuisansھذا االتجاه إلى بلورة ھذه الفكرة وإشباعھا والتفصیل فیھا مثال عند 

أساسا متینا لوصف آلیة أنظمة االتصال غیر اللغویة وطرائق توظیفھ ومن بین ھذه األنظمة، 

... شفرة الطرق، اإلعالن، أرقام الحافالت وغرف الفنادق

وقد نما ھذا االتجاه وتطور مع نشأة العلوم الخاصة باالتصال وتقدمھا وارتبط أیضا بتطور 

: علم الداللة و سیمیولوجیا التواصل محوران للتواصل والعالمة

 : وینقسم إلى تواصل لساني وتواصل غیر لساني:محور التواصل - أ

I. وینحصر في عملیة التواصل التي تجري بین البشر بواسطة فعل : التواصل اللساني

 على انھ حدث اجتماعي یالحظ في الفعل الكالمي ولكي  De Saussureكالمي فیعرفھ 

 یركز أیضا Bloomfiledتتحقق دائرة الكالم ال بد من وجود جماعة أو شخصین كما أن 

على الطابع االجتماعي للغة وعلى وجود تكتالت لغویة، أي وجود جماعات بشریة تستخدم 

 أنظمة خاصة، بھا عالمات منطوقة یتم على أساسھا إقامة التواصل فیما بین أفرادھا 

II. ھو تواصل اللغات، غیر اللغات المعتادة وینقسم إلى ثالثة : التواصل غیر اللساني

 معاییر

تكون العالمات ثابتة ودائرة، دائمة كدوائر ومستطیالت وعالمات : اإلشارات النقسیة .1

 .السیر ویشكل أصناف جد محددة من المؤشرات

                                                           
1
 20ص ‘تحلیل سیمیولوجي للصورة الرئیس ھواري بومدین ‘فالح نوال وكرادیةنجاة   
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كاستعمال اإلشھار والملصقات المختلفة الشكل واللون قصد : اإلشارات الالنسقیة .2

 .انتباه المستھلك إلى نوع خاص من البضائع وھنا العالمات غیر ثابتة وغیر دائمة

ویكون لمعنى مؤشرھا عالقة جوھریة بشكلھا كالشعارات الصغیرة التي : اإلشاریة .3

.  ترسم على واجھات المتاجر لتبین ما یوجد فیھا من البضائع

 إن الدال مع المدلول موافق لھ شكالن معا ما یسمى prietoیرى : العالمة محور - ب

– أیقونة - مؤشر– اإلشارة : بالعالمة ویصنف ھذا االتجاه العالمة إلى أربعة أصناف

 . )1(الرمز

: سیمیولوجیا الداللة-

إن ) أساطیر(في كتابھ  )Roland Barthes(یختصر أصحاب ھذا االتجاه ویمثلھم 

السیمیائیة تقوم على عالقة بین العالمة والدال والمدلول، فالعالمة مكونة من دال ومدلول 

یشكل صعید الدوال صعید العبارة ویشكل صعید المدلوالت صعید المحتوى، إذا أخذنا نظام 

مثل الثاني ھو المدلول أو العلة الخارجیة للعمل والعنصر الثالث ھو العالمة أو العمل األدبي 

 .وھذا العمل ذو داللة

:   مجاالت السیمیولوجیا 

للسیمیولوجیا تفاعالت كثیرة مع معارف وحقول أخرى داخل المنظومة الفكریة والعلمیة 

فلقد ارتبطت السیمیولوجیا في نشأتھا مع اللسانیات والفلسفة وعلم النفس . والمنھجیة

والسوسیولوجیا والمنطق والفینومولوجیا أو فلسفة الظواھر عالوة على ارتباطھا بدراسة 

كما ترتبط السیمیولوجیا . األنتروبولوجیا كتحلیل األساطیر واألنساق الثقافیة غیر اللفظیة

. منھجیا بدراسة األدب والفنون اللفظیة والبصریة كالموسیقى والتشكیل والمسرح والسینما

وارتبطت كذلك بالشعر والنحو . وترتبط كذلك بالھرمونیطیقا وبدراسة الكتب الدینیة المقدسة

وإذا كانت السیمیولوجیا أعم من اللسانیات أي إن . والبالغة وباقي المعارف األخرى

اللسانیات جزء من السیمیولوجیا كما عند دي   سوسیر فإن روالن بارت یعتبر السیمیولوجیا 

أخص من اللسانیات، أي إن السیمیولوجیا فرع من اللسانیات وأن كثیرا من العالمات 

البصریة واألنساق غیر اللفظیة تستعین باألنظمة اللغویة 

                                                           
1
 21 المرجع السابق ص 
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 ولقد صار التحلیل السیمیوطیقي تصورا نظریا ومنھجا تطبیقیا في شتى المعارف 

. والدراسات اإلنسانیة والفكریة والعلمیة وأداة في مقاربة األنساق اللغویة وغیر اللغویة

وأصبح ھذا التحلیل مفتاحا حدیثا وموضة البد من االلتجاء إلیھا قصد عصرنھ الفھم وآلیات 

ویمكن اآلن أن نذكر مجموعة من الحقول التي استعملت فیھا التقنیة . التأویل والقراءة

: السیمیوطیقیة للتفكیك والتركیب

 

 میكائیل- جیرار دولودال- جولیا كریستیفا- رومان جاكبسون- مولینو (:الشعر .1

. )....ریفاتیر

- جیرار جنیت- تودوروف-كریستیفا- بارت- كلود بریموند- ریماسڭ (: الروایة والقصة .2

. )...فیلیب ھامون

. )...فالدیمیر بروب (:األسطورة والخرافة .3

. )كیر إیالم- ھیلبو (المسرح .4

. )...یوري لوتمان- كریستیان میتز (السینما .5

. )...جان دوران  – جورج بنینو - روالن بارت (اإلشھار .6

. )-....روالن بارت (األزیاء واألطعمة واألشربة والموضة  .7

جان لویس - ھوبرت دامیش - لویس مارتان- بییرفروكستیل(:التشكیل وفن الرسم .8

. )....شیفر

. )-....برییطو- جورج مونان (: التواصل .9

- أمبرطو إیكو- أوسبنسكي- إیفانوف- بیاتیكورسكي- توبوروف- یوري لوتمان (الثقافة -10

. )-....روسي الندي

. )..روالن بارت - العدد األول من مجلة التواصل (:الصورة الفوتوغرافیة-11

........ ). eبییر فریزنولد دورییل(:القصة المصورة - 12

 ...). 1971-70 في سنوات Musique en jeuمجلة  (: الموسیقى- 13

 1.)-.....موكاروفسكي(: الفن- 14

                                                           
1
المغرب ‘ ندوة االصالة جوھر الحداثة ‘ مدخل إلى المنھج السیمیائي ‘جمیل حمداوي 
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: أھمیة السیمیولوجیا  في البحوث االعالمیة .2

حتى تحافظ على النسیج االجتماعي وجدت اللغة بشكلھا اللساني وغیر اللساني كنظام یستخدم 

لالتصال، ولتسھیل عملیة االتصال وجدت عالمات التي تھتم بھا السیمیولوجیا إذن ماھو 

: دور ھذه األخیرة

. أداة منھجیة لتفكیك العالم االجتماعي وإعادة تشكیل األنظمة الداللیة لألشیاء ·

 .القدرة على إنشاء موقف إذ اعتبرت السیمیولوجیا كنسق من انساق التعبیر الجسدي  ·

السیمیولوجیا جاءت لتقرب العلوم اإلنسانیة من حقل العلوم التجریبیة أي أنھا  ·

 .ریاضیات العلوم االجتماعیة

تقدیم ید المعونة لجمیع األبحاث، فمثال التطور الكبیر الذي حققتھ الدراسات  ·

السیمیولوجیا، أفاده كثیرا من علم اإلعالم الذي أصبح یدرس اللغة كقوة حیة مؤثرة ویعتبرھا 

أداة ووسیلة ضروریة للفكر والتي قد تكون عائقا لھ إن لم تدرك االتفاق المسبق بین المرسل 

 .والمتلقي 

بما أن السیمیولوجیا تنتقل إلى نمو المعنى ونجد في المقابل أن العالمات تخدم اإلعالم 

المطابق للحقیقة وفي الوقت ذاتھ مرادفھا للكذب والخداع ومن ھنا نجد السیمیولوجي تعمل 

على كشف مثل ھذه العالمات المخادعة من خالل االستدالل الریاضي الذي یفصح عما 

 1سیكون صادقا ، إذا كانت بعض الفرضیات صادقة

: Roland Barthesبالغة الصورة الفوتوغرافیة عند 

 سنة وقد كانت تقترح   شرح 2500البالغة تعني في األصل فن اإلقناع، وھي موجودة منذ 

 أن نشأتھا كانت مرتبطة في جوھرھا  بالمطالبة Roland Barthes إذ یرى )2(فن الخطابة

م حین قام طاغیان بطرد السكان من صقیلیة وتجریدھم من . ق485بالملكیة حوالي 

ممتلكاتھم، وبعد رجوع األھالي على إثر انتفاضة شعبیة ظھرت دواعي لرفض التعتیم على 

. الملكیات تتطلب فصاحة وقدرة على اإلقناع، تحولت فیما بعد إلى مادة تعلیمیة

                                                                                                                                                                                     

www.arabicnadwah.com le 26/03/2016 .12 :30  
1
 22ص‘تحلیل سیمیولوجي للصورة الرئیس ھواري بومدین ‘فالح نوال وكرادیةنجاة    

2
 181 قدور عبد هللا ثاني، مرجع سابق ص 
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  ھكذا إذن ارتبطت البالغة في بدایتھا بالملكیة منذ أواسط القرن الخامس قبل المیالد ، وھي 

اآلن تقنیة في عالم اإلشھار التجاري للتعریف بالبضاعة والدفاع عن الثروة ، وأداة تجاریة 

تستخدم في التنافس بین الشركات وذلك بعد أن كانت البالغة قدیما حكرا على اللغة فقط دون 

الصورة، على الرغم من أن الصورة من شانھا أن تتضمن من العناصر البالغیة ما یجعلھا 

الصورة ابلغ «" كونغوشیوس: "أكثر تعبیرا من الكلمات ، وذلك على حد قول الحكیم الصیني

ولعل ما زاد من أھمیتھا وقدرتھا على االستیعاب، أنھا لغة عالمیة یفھمھا » من ألف كلمة

. جمیع البشر

بالحدیث عن نشأتھا المرتبطة بالملكیة وانتصارھا " مقالھ عن البالغة القدیمةBarthesیبدأ 

المتمثل في ھیمنتھا على التعلیم لینھیھ بالحدیث عن اختصارھا وھوانھا الذي تجلى في 

 في  مرجعیة المعنى الذي یمكن أن Barthesاختزالھا فقط في قطاع، التعلیم، كما  بحث 

تحملھ الصورة ، فكیف یأتي المعنى إلى الصورة؟ وأین ینتھي؟ وفي حالة انتھائھ ماذا یأتي 

 دراستھ على الصورة اإلشھاریة ألنھا Barthesبعده؟ ولإلجابة على ھذه األسئلة یقتصر 

.  قصدیة وصریحة

 بالفوتوغرافیا منذ بدایة انشغالھ باألنساق على اختالف موادھا، Roland Barthesلقد اھتم 

. الخ...نصوص أدبیة، إشھار، فنون تشكیلیة، موسیقى

 الصورة إرسالیة ، وھذه اإلرسالیة ھي بذاتھا حاملة إلرسالیة ثانیة ھي ما Barthesبالنسبة ل

 Roland Barthesأي نسقا داللیا تواصلیا مرتبطا أشد االرتباط ویعتبر " أسطورة"یسمیھ 

الصورة رسالة من منطق الداللة السیمیولوجیة، فالرسالة اإلیحائیة التي تقدمھا بالغة 

الصورة الفوتوغرافیة تتطور ھنا انطالقا من الرسالة التي ال شفرة فیھا ، إن اإلیحاء ھو 

عالمة ثانیة تتحول إلى دال ثان یفترض تفكیكھ إلى دالالت غیر متناھیة، إذ تحمل الصورة 

  )1(في نظره رسالتین تقریریة، والثانیة تضمنیة ومستمدة من األولى

                                                           
1
-  l  36لمرجع السابق ذكره ص 
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وقد تكون الصورة بیضاء وسوداء أو ملونة، ویجب أن تكون واضحة جذابة ومعبرة في 

بالنسق الفكري السائد .صدق وأمانة وموضوعیة، وذلك أن الصورة بمثابة نافذة على الواقع

 ) 1(والقیم والدالالت التي ینتجھا ھذا النسق

 وبعبارة أخرى الصورة الفوتوغرافیة خطاب مشكل كمتتالیة غیر قابلة للتقطیع، وتتمیز 

 بكونھا ذات استقاللیة بنیویة ، بمعنى أنھا تتشكل من عناصر Roland Barthesحسب 

المعنى الجمالي واإلیدیولوجي الذي یعطي لھا بعدا تضامنیا : منتقاة ومعالجة وفق المطلب 

توجھ إلى المتلقي الذي ال یكتفي بتسلمھا فقط بل یعید قراءتھا مرات عدیدة وذلك على ضوء 

 )2(ما یملك من  زاد ثقافي ومعرفي ورمزي  أي انطالقا من رجعیتھ الثقافیة 

 ھو Barthesوان الھدف من  تحلیل أو مساءلة الصورة الفوتوغرافیة على حد تعبیر 

استخراج التماثالت الذھنیة التي تبین ھذا النوع من اإلنتاج وھي تماثالت تتحكم في 

. السلوكیات الیومیة لإلنسان، وفي القیم التي ینتجھا

 

 بدراستھ لھذا النوع من العالمات أن یستنتج تلك الثقافة االیدیولوجیة Barthesواستطاع 

التي  تختبئ وراء الصورة والسلطة المتحكم فیھا ، وذلك أن للصورة بعدین ملتصقین أو 

  )3(معنیین، تقریري، إحیائي

  إذا كانت اللغة نتاج تواضع جماعي، فھناك أیضا لغة فوتوغرافیة Barthesفبالنسبة  لـ

متواضع علیھا تشتمل على عالمات، وقواعد، ودالالت بھا جذور في التماثالت االجتماعیة 

   )4(واإلیدیولوجیة السائدة

 أن الصورة الفوتوغرافیة ھي إرسالیة،  وھذه اإلرسالیة ھي ذاتھا حاملة Barthesیرى 

إلرسالیة ثانیة ھي ما سمي أسطورة أي نسقا داللیا تواصلیا مرتبطا اشد االرتباط  بالنسق 

الفكري السائد والقیم والدالالت التي ینتجھا ھذا النسق، ومن ثم فالصورة الفوتوغرافیة  نسق 

سیمیولوجي یشتمل على ثالث مكونات دال مدلول والعالمة التي تجمعھما التي تشكل العالمة 

                                                           
1
 38االمرجع نفسھ ص  

2
. 25-24 قدور عبد هللا ثاني مرجع سابق ص  

3
 26-25نفس المرجع ص 

4
 26ص‘تحلیل سیمیولوجي للصورة الرئیس ھواري بومدین ‘  فالح نوال وكرادیةنجاة   
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ویسمي األسطورة " نسق سیمیولوجي أول "Barthesالفوتوغرافیة ھذا التنسیق یسمیھ 

" نسق سیمیولوجي ثاني"

بمعنى النسق السیمیولوجي األول ھو بمثابة دال فقط لمدلول ھو النسق السیمیولوجي الثاني 

 إلى ھذا الحد من تحلیلھ، عن مكونات الدال ومدلول النسق Barthesوال یتحدث 

فیسمیھ معنى كعنصر أخیر  )العالمة(السیمیولوجي األول فھو یحتفظ فقط بنتائج عالقتھما 

للنسق السیمیولوجي األول وشكال كعنصر أول للنسق السیمیولوجي الثاني أما العنصر الثاني 

 مفھوما  Barthesللنسق السیمیولوجي  الثاني فیسمیھ 

وبھذا تصبح القراءة انتقاال من مستوى إلى  آخر، أي من النسق السیمیولوجي األول إلى 

النسق السیمیولوجي الثاني وداخلھما من العالمة كمعنى إلى العالمة كشكل ومن ثم إلى 

. المدلول كمفھوم

":  Roland Barthes"قراءة الصور الفوتوغرافیة عند  .1

 ھي خطاب مشكل من متتالیة غیر قابلة Roland Barthesإن الصورة الفوتوغرافیة عند 

للتقطیع لتحدید سیمیولوجیا الصورة الفوتوغرافیة یتم النظر إلى العالقة التي تربطھا بالواقع 

فإذا كانت الصورة تمثل الواقع الحرفي فإنھا في نفس الوقت تخضع لھذا الواقع إلى عملیة  

التحویل والتغییر كتقلیص الحجم والزاویة واللون لكن ھذا التحویل ال یقصد بھ إزالة الشيء، 

بان االنتقال من " Barthes"وإحاللھ محل شيء  آخر ال یمت بصلة مع الشيء األول یقول 

الواقع إلى  صورتھ الفوتوغرافیة ال یستلزم حتما أن نقطع ھذا الواقع إلى عناصر،  وان 

نشكل من العناصر عالمات تختلف مادیا عن الشيء الذي تقدمھ القراءة، لذلك یسمي 

Barthes "" ھذا الخطاب الحرفي خطابا إدراكیا وللتمكن من العناصر التقریریة الخالصة

التي تشكلھا، على القارئ أن یحذف ذھنیا عالمات اإلیحاء، فالعالمات التي تشتغل بین 

الدوال والمدلوالت ، في الصور الفوتوغرافیة ھي عالمات تسجیلیة وإن غیاب السنن یؤكد 

حقیقة أسطورة طبیعیة الصورة الفوتوغرافیة ، فالمشھد ھنا مأخوذ بطریقة میكانیكیة ولیس 

ھو أن ھذه الطبیعة والموضوعیة التي تتسم بھما " Barthes"إنسانیا ولكن ما یؤكده 

الفوتوغرافیا وھم كامل ألن كل صورة مھما كانت طبیعتھا، تنتج مدلوالت إیحائیة سماھا 
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"Barthes : " المدلوالت الرمزیة وھي مدلوالت تاریخیة وثقافیة ألن كل صورة

  )1(فوتوغرافیة تفترض قبال مرسال إلیھ فردیا كان أم جماعیا

أن كل صورة فوتوغرافیة " Barthes"وفیما یخص قراءة الصورة الفوتوغرافیة، فیرى 

توحي بمجموعة من الدالالت الالثابتة، بمعنى أن قراءة الصورة الواحدة یتعدد نظریا بتعدد 

القراء إال أن اختالف القراءات لیس مفتوحا إلى ما النھایة، بل یرتبط بالمعارف المستثمرة 

  )2(في الصورة، من معارف لغویة، أنترولوجیة، تجریبیة وجمالیة

المعنى الحقیقي والذي : فالصورة الفوتوغرافیة باعتبارھا رسالة أیقونیة تحتوي على معنیین

یجیب على السؤال ماذا ترى في الصورة؟ بمعنى وصف الصورة أما المعنى الثاني فیسمى 

المعنى المجازي وھو الذي یجیب على السؤال فسر الصورة، والمعنى الحقیقي ال یختلف بین 

متلقي الرسالة البصریة في حین أن المعنى المجازي یختلف من شخص آلخر حول نفس 

 .الرسالة وذلك راجع الختالفات سیكولوجیة وثقافیة وإیدیولوجیة بینھم

 

                                                           
1
 99 بوقربة الشیخ، ص 

2
 32 قدور عبد هللا ثاني ، ص 
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:  نبذة عن الثورة السوریة 

  كانت بدایة شرارة األزمة السوریة في مدینة درعا جنوب سوریا حیث قام مجموعة من 

األطفال المتأثرین بحركة الربیع العربي بكتابة شعارات مناھضة للنظام على جدران 

 طفال منھم ھذا ما أدى إلى حالة من السخط الشعبي الكبیر 16مدرستھم مما أدى إلى اعتقال 

و حالة من الغلیان في أنحاء المنطقة إثر االعتقاالت العشوائیة، مما اشعل االحتجاجات في 

یوم الغضب "درعا و منھا بدأ ناشطون سوریون و جھات معارضة مختلفة بالدعوة إلى 

 25، متأثرین بالثورة التونسیة و ثورة 2011 مارس 15، في أنجاء البالد یوم "السوري

ینایر المصریة، و اسسوا لنشر دعواتھم صفحة على موقع الفیس بوك االلكتروني إال أنھ 

ھویة مؤسسیھا لیست معروفة على وجھ التحدید، و تلبیة لھاتھ الدعوات خرج العشات یوم 

 بعد صالة الظھر من الجامع األموي في دمشق مرددین ھتافات و 2011 مارس 15الثالثاء 

شعارات تطالب بالحریة، لكن سرعانما جاء األمن و اعتقل العدید من المحتجین كما أطلق 

 قتیل، 150الرصاص الحي اتجاه المتظاھرین مما أدى إلى اشتباكات عنیفة راح ضحیتھا 

جمعة " مارس تحت شعار 25ھذا بمحافظة درعا لتنتشر االحتجاجات و تعم سوریا كلھا یوم 

".  العزة

 مارس ألقى الرئیس السوري بشار األسد خطابھ األول منذ بدء االحتجاجات و تحدث 31في 

فیھ عن اصالحات یستلزم بتنفیذھا إلرضاء المحتجین التي كانت في البدایة مطالبھم سیاسیة 

فقط، إال أنھم طورا تلك المطالب إلى اإلصرار على سقوط النظام في مواجھة ردة فعل 

.  النظام العنیفة یواده حركة تمرد مسلحة كبیرة إلى جانب استمرار المظاھرات السلمیة

كما أثارت وحشیة قوات األمن ردة فعل مسلحة من قبل مجموعات غیر رسمیة باإلضافة إلى  

الجیش السوري الحر الذي وجھ ضربات قاسیة لنظام الحكم یشن بدوره ھجوم كبیر على 

حماة كذلك تم اكتشاف مقابر جماعیة قرب مدینة درعا ھذا ما دفع مجلس حقوق اإلنسان في 

.  األمم المتحدة إلى تأسیس لجنة تحقیق مستقلة

ومع تصاعد العنف أكثر أطلقت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر على الصراع السوري تسمیة 

 أكثر دمویة حتى اآلن في الثورة ضد نظام األسد في 2012، حیث كان عام "الحرب األھلیة"

مدینة حلب، إحدى أكبر المدن السوریة حیث اتھم النظام القوى اإلقلیمیة كالسعودیة و تركیا، 
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و قطر بمحاولة تدمیر البالد و تعھد بوضع حد سریع لھذه الحرب ضد بالده،  تزامن ھذا 

.  التھدید مع اتفاق عدد من الالجئین بشكل ھائل إلى البلدان المجاورة

تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق و الشام المسمى بـ داعش ظھر في سوریا بشكل متزامن 

و خروج النظام منھا دون قتال لیأتي داعش و یعین عن إمارة إسالمیة " الرقة"مع تحریر 

، و بداـ بفرض أنماط حیاة متخلفة و متوحشة باسم اإلسالم و من أھم صفات ھذا "الرقة"في 

التنظیم النزعة التكفیریة القویة، لتدخل الصراع السوري كطرف من األطراف العدیدة التي 

اتخذت من ھذا الصراع بیتا لحمایة مصالحھا، فاألزمة السوریة منذ اندالعھا إل یومنا ھذا 

سیطرت علیھا رؤیتین للحل ال ثالث لھما ھذا ما أطال أمدھا فاألولى مثلتھا المعارضة 

السوریة التي ترى في موقفا روسیا و إیران الرافضان للثورة جزء من المشكالت و لیس 

ترى السلطة الحاكمة بأن موقف الوالیات المتحدة و بعض الدول الغربیة ... حال، و على 

كفرنسا و بعض دول الخلیج منھا السعودیة و قذر إضافة إلى تركیا الداعمة للثورة جزء من 

.  1المشكلة أیضا

لیبقى الحل الثالث و االحتمال األخیر في حالة تعدت الجھتین ھو تقسیم سوریا إلى مقاطعات 

طائفیة كالمقاطعة السنیة في وسط سوریا، و العلویة على ساحل البحر المتوسط، و الدرزیة 

في جنوب سوریا، و الكردیة شمال شرق سوریا، و ھذا الخیار یبرز بقوة إزاء ما یثار حول 

، "سایس بیكو"إعادة تشكیل منطقة الشرق األوسط وفق مقص المصالح أو ما یسمى باتفاقیة 

 . الجدیدة
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:  للطفل السوري إیالن: تحلیل الصورة األولى 

فیس "الرسالة عبارة عن صورة أخذت من موقع التواصل االجتماعي : المستوى الوصفي 

، تحت اسم الصفحة الخاصة بالدكتور فیصل القاسم صحفي و مقدم برنامج االتجاه "بوك

 سبتمبر 03المعاكس في قناة الجزیرة الفضائیة، حیث تم تحمیل الصورة بھا في تاریخ 

2015 .

:  كانت الصورة في الجھة الیسرى من الصفحة و أخذت حیز متوسط و عنوانھا 

سمعنا بأن امرأة دخلت النار بسبب قطة، أما في البحار فھناك أطفال یغرقون ویدخلون "

".  الجنة بسبب كلب

 و العدد الذي قام بمشاركة 2700 و عدد التعلیقات 8000كان عدد المعجبین بھذه الصورة 

.  6715ھذه الصورة و إعادة نشرھا في مختلف الصفحات ھو 

:  المستوى التعیني 

طولھا      و عرضھا  : الصورة جاءت على شكل مستطیل مقاساتھ ھي 

ملقى على شاطئ بودروم بتركیا مرتدیا " إیالن الكردي"توضح الصورة جثة الطفل الغریق 

.  قمیصھ األحمر و سروال قصیر أزرق غامق و خذاء باللون األسود و خلفھ أمواج البحر

.  كما أن الصورة خالیة من أي دالالت ألسنیة تعبر عن المظھر

كما أن الصورة الملتقطة بشكل واضح و جلي و نوعیة الصورة جیدة من زاویة مقربة  

".  إیالن"حیث یقع نظر المتلقي مباشرة على كامل الصورة و باألخص جثة الطفل 

:  المستوى التضمیني 

ھذه الصورة التي شغلت العالم للطفل الممدود دون حراك و وجھھ إلى األسفل على شاطئ 

البحر بالطریقة التي عادة ما یحب األطفال النوم عبرھا و لكن تالطم األمواج على وجھھ 

دون رد فعل منھ یشیر إلى أنھ فارق الحیاة، جاءت ھذه الصورة لتختصر معاناة مالیین 

.  الالجئین السوریین الذین مزقت الحرب بالدھم فلجأوا إلى الھجرة من سوریا برا و بحرا

وردت ھذه الصورة في شكل مستطیل و ذلك إلراحة العین و التدقیق في تفاصیلھا و قد 

.  التقطت نظرا حقیقیة و تعطي طابع للجمھور بأن یكون شاھدا على الحدث
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الصورة ال تحتوي على أي دالالت ألسنیة و عدم وجودھا یجعل المشاھدین یدققون فیھا لفھم 

معانیھا كل حسب قراءتھ و میوالتھ ألن الرسالة األلسنیة تدعم مضمون الصورة و تسھل 

.  على مشاھدیھا فھمھا

الطفل الذي كان یلبس سروال أزرق اللون و قمیص أحمر و حذاء ضغیر أسود ھو الطفل 

 سنوات من مدینة كومالي  عین 03، ذو "إیالن الكردي"، أو ما أصبح یسمى "عیالن شو"

العرب السوریة على الحدود التركیة و التي شھدت دمارا كبیرا بعد مواجھة قاسیة وقعت فیما 

، مما دفع بمعظم السكان إلى "داعش"بین المقاتلین األكراد و قوات تنظیم الدولة اإلسالمیة 

النزوح إلى تركیا و منھا كانت الوجھة للعائلة الكردیة نحو كندا حیث توجد عمة الطفل 

قیمة الكردي،  و التي كانت قد تقدمت بطلب لجوء لشقیقھا في جوان الفارط " إیالن الكردي"

الكندیة، إال أن الموت باغت " فانكوفر"حیث تم رفضھا من طرف السلطات الكندیة لمدینة 

 مھاجرا سوریا آخر من أصل 12العائلة ألخذ معھ األم و الشقیق األكبر إلیالن و إیالن و 

 شخصا كان قد استقلوا قاربین منفصلین بعدما انطلقوا من شبھ جزیرة بودروم التركیة في 23

الیونانیة، و قد كانت بدایة قصة إیالن تحولھ من صورة طفل غریق " كوس"اتجھ جزیرة 

اإلنسانیة تلفظ على "إلى أیقونة عالمیة من خالل تغریدة نشرت مرفقة بعنوان بالتركیة بمعنى 

لتنتشر كالنار في الھشیم عبر مواقع التواصل االجتماعي و كل الوسائل اإلعالمیة " الشاطئ

األخرى و إن المتأمل للصورة یدرك منذ البدایة أنھا عبارة عن صورة بسیطة ملتقطة بعدسة 

مصور ھاوي، صورة ملتقطة بزاویة أمامیة لم یبذل المصور جھدا كبیرا اللتقاطھا و لعل من 

أسباب تحول الصورة إلى أیقونة عالمیة ھي خلوھا من الدم و الرعب الذین تعج بھما مختلف 

صور األطفال في الحروب حیث ال أثر على جثتھ اي تعذیب أو دم مظھرا فضیلة أو رحمة 

الموت في البحر على موت تحت تفجیر القنابل و القصف أو الموت بأبشع الطرق، حتى أن 

تداول الصورة و وصولھا إلى العالمیة إذ لم تخلوا صحیفة أن قناة لم تدرج صورة الطفل 

التي ھزت البشریة جمعاء و ماجعلھا تصل إلى العلمیة عدنم معارضتھا و أخالقیات المھنة 

الصحفیة التي تدعوا إلى عدم نشر جثث األطفال و المصابین أو المعرضین  

.  للعنف أو التعنیف
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باإلضافة إلى المكان و المحتوى و التوقیت یلعب دورا دبیرا في جعل الصورة أكثر تأثیرا 

حیث تزامن نشر الصورة و نھایة العطلة الصیفیة و موعد الدخول المدرسي و عودة األطفال 

.  الطفل الوحید الذي بقي على الشاطئ" إیالن"من الشواطئ إلى المدارس ، لیكون 

لذا كان للصورة ذلك التأثیر القوي بل أقوى من كل أشكال االحتجاجیة التي ابتدعھا 

.  السوریین إلیصال مأساتھم للعالم

باعتبار أن أأللوان في الصورة تعبر عن افكار و أسالیب متنوعة و جذابة تعمل على جذب 

انتباه القارئ و التأثیر فیھ فإن الصورة التي بین أیدینا الیوم یمتزج فیھا لونین األزرق الغامق 

و من دالالت اللون األحمر أنھ لون " إیالن"و األسود و األحمر المتمثل في قمیص الطفل 

النار في الواقع و یرمز إلى العنف كما یرتبط بلون الدم، و قد كان رمز للمذابح و المجازر، 

ھذا ما تعبر عنھ الصورة أن المجازر و المآسي في سوریا دفعت بشعب السورب إلى الفرار 

بحثا عن األمن و األمان، كما یمثل اللون الخطر أن الوضع في سوریا وصل مرحلة الوضع 

.  الذي مازال من سيء إلى أسوأ

أما عن اللون األزرق المتمثل في لون سروال الطفل، فإنھ سیمیولوجي اللون األزرق یدعوا 

إلى التأمل و التفكیر العمیق ألن الملف السوري الیوم و بعد خمس سنوات البد لھ من حل 

جذري و سریع لذا وجب على المجتمع الدولي التدخل إلرساء السلم في سوریا فالصورة 

وضعت ھیئة األمم المتحدة و جمیع حقوق اإلنسان في موقف محرج ألن الكارثة السوریة 

.  ھي األكثر عنفا في عصرنا الحالي

كما أن اللون األزرق الغامق یرمز إلى الكسل و الخمول و تھاون الوطن العربي الذي ال 

یعرف غیر التندید و االستنكار فالضمیر العربي في حالة كسل و خمول دائمة كما قال أحد 

 و صحا 2000المعلقین على الصورة أن الضمیر العربي صحا عند مقتل محمد الدرة سنة 

 سنة یفیق الضمیر العربي لیتحصر و یبكي على األطفال 20الیوم عند مقتل أیالن أي أنھ كل 

.  و یعود إلى سباتھ

أما عن اللون األسود في حذاء الصغیر یدل على الموت و الحزن و الحداد ز التشاؤم و 

الحرب، فشبح الموت الذي ھرب منھ إیالن في سوریا في كوباني طارده في البحر لیجعلھ 

رمزا للظلم و المعاناة و القھر الذي یعاني منھ السوریین سواء في الداخل أو الخارج، أن 
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اللون األسود مازال یمثل الظالم الذي تتخبط فیھ سوریا إال أن ینجلي الصبح و تشرق معھ 

.  شمس الحریة و األمن

و ستبقى صورة إیالن الصورة األكثر تأثیرا و التي ستشكل منعرجا خطیر بالنسبة لألزمة 

السوریة على غرار ما خلفتھ الصورة األكثر تأثیرا على مر التاریخ من تغییرات مثلما حدث 

 بعدسة 1972التي تم التقاطھا عام " كیفان"في الفیتنام حیث أن صورة الطفلة الفیتنامیة 

حیث ظھرت الطفل عاریة تجري نحو الكامیرا و ھي تصرخ " نیك أوت"المصور الصحفي 

من احتراق جسدھا بعدما ألقت الطائرات األمریكیة قنبلة على قریتھا لتنتھي الحرب بعدھا 

لما سلط اإلعالم الضوء علیھا لتكون نقطة نھایة في تاریخ ھذا الصراع كذلك الحال مع 

و التي ستحدث تغییر كبیر في حجم الصراع السوري عاجال أو آجال لما " إیالن"صورة 

للصورة من أبعاد سیاسیة كبیرة و خاصة أن الموقف التركي إزاء األزمة السوریة معروف 

فالصورة التي نشرتھا الوكاالت التركیة جاءت لتعزف على الوتر الحساس لإلنسانیة و 

بالتالي تستنجد بالعالم و تثیر استعطاف لدعم الثورة السوریة و رحیل األسد ھذا ما یخدم 

تركیا خاصة أن سوریا كانت و الزالت نقطة صراع بینھا و بین إیران التي تحاول فرض 

سیطرتھا على المنطقة و كذلك فھنالك مشكل األكراد الذي تبدي الحكومة التركیة حساسیة 

التي تشكل ورقة ضغط على الحكومة " كردستان الكبرى"تجاھھ خوفا من قیام ما یسمى بـ 

.  التركیة

أما من الجانب األوروبي فإن الصورة عززت من تواجد الالجئین في أوروبا و خاصة بعد 

، التي أعطت لقضیة الالجئین "أنجیال میركل"ترحیب ألمانیا و باألخص من رئیسة الوزراء 

األولویة الكبرى و دعت االتحاد أألوروبي إألى التدخل من أجل تقسیم الالجئین النازحین من 

تركیا إلى دول االتحاد و بالتالي كانت بمثابة حبل نجاة للعدید من السوریین حیث تشیر 

 شھور 07 ألف الجئ وصلوا إلى أوروبا خالل 340تقاریر منظمة األمم المتحدة إلى أن نحو 

أغلبھم سوریون في ھجرة وصفت بأنھا األسوأ في القارة منذ الحرب العالمیة الثانیة من بینھم 

 ألف دخلوا إلى إیطالیا كما تفید إحصائیات المجلس 110 ألف وصلوا إلى الیونان و 200

العالمي لحقوق اإلنسان أن أزید من ألفي سوري قد غرقوا في البحر المتوسط أثناء محاولتھم 

 و ذلك راجع إلى الفشل العالمي حمایة الالجئین السوریین 2011العبور إلى أوروبا منذ 
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یترجم اآلن إلى أزمة في جنوب أوروبا فموضوع الالجئین أصبح مطروح على أعلى 

مستوى في أوروبا و مما الشك فیھ أن الصورة ستشكل عنصر ضغط على السلطات 

 871األوروبیة خاصة أنھا ظھرت في فترة شھدت العدید من األحداث المأساویة منھا وفاة 

الجئ سوري اختناقا داخل شاحنة في النمسا بعدما شددت ھاتھ األخیرة إجراءاتھا على 

.  الالجئین لعبور الحدود و عرقلة نقلھم داخل أوروبا
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صورة الطفلة ھویدا عدي 
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:  تحلیل الصورة الثانیة 

صفحة معاناة الالجئین السوریین حول " فیس بوك" موقع التواصل اإلجتماعي :المصدر

" العالم

. 2015 أفریل 02 :التاریخ

 سنوات في 04، البالغة من العمر "ھویدا عدي"الرسالة ھي صورة ملتقطة للطفلة السوریة 

.  إحدى مخیمات الالجئین في تركیا

:  عنوانھا 

:  جاءت الصورة في موقع مرافقة للعنوان التالي 

 صورة طفلة سوریة عندما صورھا أحد الصحفیین كانت 2015الصورة ألكثر تأثیرا لعام "

".  تظن بأن الكامیرا سالح فرفعت یدیھا

" عثمان صیغیرلي" الصورة التقطھا أحد المصورین الصحفیین التركیین یدعى :المرسل 

لالجئین السوریین، و قد تم تداولھا بشكل كبیر " أضنة"في أحد المخیمات التركیة، بمحیم 

.  على مواقع التواصل االجتماعي و أحدثت ضجة كبیرة خاصة على موقع الفیسبوك

.   أخذت الصورة حیز كبیر على یسار الصفحة:الحیز

.  عدد المشاركة720 تعلیق، و 149 شخص و 390الصورة نالت إعجاب 

. فتاة السوریة رافعة یدیھا في وضعیة االستسالم- 

. مالبس رثة و متسخة- 

. األشجار- 

:  مقاربة نسقیة 

:  النسق من األعلى 

جاءت ھذه الصورة لتكریس معاناة الالجئین السوریین و حالة : أسباب التقاط الصورة -

المزریة التي آلت إلیھا ھاتھ المخیمات و الوضع اإلنساني المتدھور كل ھذا بسبب الحرب 

الدائرة في سوریا، و الصورة التقطھا مصور صحفي تركي بغیة استعطاف الرأي العام 

الدولي  

 . لتأیید الثورة السوریة و التي القت مساندة من طرف السلطات التركیة 
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:  المرسل و عالقتھ بالمستقبل 

لیس خفیا الیوم على العام موقف تركیا من الحرب السوریة و دعمھا للثورة السوریة ضد 

.  حكم بشار األسد

:  البث

جاءت الصورة في الوقت الذي عرفت فیھ أزمة الالجئین السوریین ذروتھا في الساحة 

.  الدولیة خاصة مع ھجرة الالجئین إلى أوروبا

:  التأثیر 

ھاتھ الصورة من أكثر الصور تأثیرا ھذا حسب كثرة تداولھا عبر مختلف وسائل اإلعالم 

ومواقع التواصل االجتماعي التي ساھمت في نشر ھاتھ الصور على نطاق عالمي و بسرعة 

.  فائقة كما ساھمت في تسلیط الضوء على أزمة الالجئین و وضعیتھم المزریة

:  مقاربة سیمیولوجیة 

:  مجال البالغة الرمزیة في الصورة 

إن أول ما یالحظ ھي تعابیر وجھ الطفلة حیث ظھرت الطفلة و قد زمت : تعابیر وجھ الطفل 

شفتیھا و فتحت عینیھا حیث بدا الخوف مرتسما على وجھھا، بعد أن ضنت أن عدسة 

الكامیرا فوھة بندقیة موجھة إلیھا فقامت برفع یدیھا في وضعیة استسالم مقلدة ما كانت تراه، 

فمن المعروف أن الطفل یقوم بتقلید الكبار و االقتداء بھم ھذا إن دل إنما یدل على الرعب 

الذي یعیشھ المجتمع السوري و الذي نرى تأثیره الیوم على نفسیة األطفال الالجئین و لباس 

الفتاة تمثل في قمیص امتزج فیھ اللون الرمادي الذي یعبر عن الغموض الذي تلف قضیة 

الالجئین إلى أین؟، و متى؟ غموض حول إذا ما أمكن العودة إلى الوطن أو ال، كذلك اللون 

األبیض لكن متسخ دلیل على نقاء و براءة األطفال، و یرمز على تشویھ ھاتھ البراءة سواء 

من الرعب و الخوف الذي عاشتھ جعل أطفال سوریا یحملون الھم و الحزن قبل أوانھ، كذلك  

.  فإن األبیض دلیل على الحضارة و األصالة فسوریا بلد الحضارة

كذلك اللون األصفر یرمز إلى الذبول و الحزن لألطفال في مرحلة النشاط و الحیویة نرى -

. في أعینھم الحزن و الخوف
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اللون األزرق ظھر في خلفیة الصورة متمثل في برامیل المیاه حیث تدنى في ھاتھ -

المخیمات مستویات المعیشة إلى أقصاه، و اللون األزرق یرمز إلى التأمل و التعمق في حالة 

. التي وصلت إلیھا ھذه المخیمات

األشجار التي تدل على موقع المخیم الذي تصعب في الحیاة خاصة في الشتاء و األشجار -

ترمز إلى الثبات و االمتداد و البقاء و لونھا األخضر یرمز إلى العطاء و النماء و األمل في 

. العودة إلى سوریا

:  المستوى التقدیري 

ھویدا "الصورة توضح معاناة و البؤس الذي یعیشھ السوریون الذي تجسد في صورة الطفلة 

التي رفعت یدیھا خوفا من الكامیرا العتقادھا أنھا سالح مما دفعھا إلى رفع یدیھا في " عدي

الھواء استسالما، و قد بدا الخوف في عینیھا و ھي تحاول عض شفتیھا لمنع نفسھا من البكاء 

ألنھ عادة ما یجري األطفال و یخبئون وجوھھم أو یبتسمون عندما یرون الكامیرا، إال أن 

. أطفال سوریا استثناء، جاءت الصورة خالیة من اي دالالت ألسنیة تعبر عن المظھر

كما أن الصورة ملتقطة بشكل واضح وجلي و بزاویة مقربة بحیث تركز على تفاصیل حتى 

 7. مالمح الوجھ

 :  المستوى التضمیني

 politzer"إلى استالم جائزة " عثمان صیغرلي"الصورة التي یرجح أنھا ستوصل المصور 

prize" التي ھي عبارة عن مجموعة من الجزوائز و المنح تقدمھا سنویا جامعة كولومبیا 

بنیویورك في الوالیات المتحدة األمریكیة ، في كمجال لخدمة العامة الصحافة و األدب و 

جوزیف "الموسیقى و التي مولت في األساس بمنحة من الرائد الصحافة األمریكیة 

. 1917من كل عام منذ عام " ماي"، التي تمنح في شھر "بولتیرز

 سنوات التي كانت تعیش في مخیم  04البالغة من العمر " ھویدا عدي"ھي صورة للطفلة 

لالجئین في تركیا مع أمھا و ثالث من أخواتھا، بعد أن لقي والدھا مصرعھ في " أطمة"

منذ شھر /  المدینة التي تعرضت إلى الكثیر من القصف و الدمار2012مذبحة حماة عام 

، و خاصة بعد زیادة المعارك بین الجیش النظامي و المعارضة مما تسبب في 2012دیسمبر 
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 الف 200حدوث الكثیر من المجازر و وفاة مئات المدنیین و الذین وصل عددھم إلى 

. شخص

وردت ھاتھ الصورة في شكل مستطیل و ذلك إلراحة العین و التدقیق في تفاصیلھا عبر 

.  زاویة مقربة التي اتخذھا المصور لتظھر تفاصیل أكثر

. كما أنھا جاءت خالیة من الدالالت األلسنیة التي تساعد في حصر تأویل الصورة و تحلیلھا

لكتابة " أطمة"الصورة التقطھا المصور عثمان صیغرلي مصور صحفي تركي في مخیم 

مقال صحیفة حول أوضاع الالجئین السوریین في تركیا، التي عرفت موقف المؤید األخالقي 

اتجاه الالجئین السوریین و موقفھا ضد نظام بشار األسد، فتركیا التي تسعى إلعادة إحیاء ما 

یسمى بالدولة العثمانیة و لالعتبارات كثیرة منھا أن سقوط نظام بشار األسد یعطي تركیا 

فرصة كبیرة إلثبات وجودھا كقوة إقلیمیة بالمنطقة فرضت سلطتھا و نفوذھا ضد المد 

الشیعي اإلیراني، فتحت حدودھا أمام اآلالف من السوریین النازحین إلیھا من الرعب 

.  والخوف الذي یعیشونھ كل یوم

 سنوات من الحرب تردت األوضاع في 05إال أنھ ومع تزاید تدفق الالجئین إلى تركیا بعد 

المخیمات مع تناقص في اإلعانات التي كانت تقدم إلیھ من طرف الجمعیات اإلنسانیة، فھناك 

ملیون طفل سوري بحاجة إلى المساعدات اإلنسانیة بمختلف صورھا الطبیة و النفسیة و 

 من المدارس %25األسریة ناھیك عن التعلیم بمختلف مراحلھ، و ذلك بعد أن تعرضت نحو 

داخل سوریا إلى التدمیر ثم استخدامھا كمالجئ عالوة على آالف من األطفال في المخیمات 

 ملیون سوري في حاجة 11.6الذین حرموا من حقھم الطبیعي في التعلیم و أنھ ھناك نحو 

التابعة " الیونیسیف"عاجلة إلى میاه الشرب و الصرف الصحي، ھذا حسب بیانات منظمة 

. لألمم المتحدة

صورة الطفلة التي أبكت المالیین من الناس و أصبحت حدیث، عندما قمت الصحفیة نادیة 

أبو شعبان من غزة بوضعھا في موقعھا لتتناقلھا و تنشرھا كل مواقع التواصل االجتماعي و 

خاصة الفیسبوك، حیث أثبت للعالم عجزه عن حل القضیة السوریة و جعلت الكل یتساءل 

حول من علم ھویدا أن ترفھ یدیھا لالستسالم؟ ، فأربع سنوات ھي وقت كافي لطفل عادي 

كي یتعلم الكالم، العدو ، األلوان، ال الرصاص و فوھات األسلحة، فعیون األطفال الصغار 
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مرت بتجربة قاسیة من ھذا " ھویدا"ھي التي تفضح ما بداخلھم بمنتھى البراءة، فالبد أن 

النوع من التجارب تبقى مع الطفل حتى تصبح الجزء المھیمن على وعیھ و یمنعھ من 

التركیز و یصبح یتكرر علیھ كذكریات ماضي شدید األثر علیھ بحیث تحفیز في داخلھ حالة 

".  ھویدا"من الرعب الشامل، ھذا ما ارتسم على مالمح 

و استسالمھا بتلك الطیقة ما ھو إال اقتداء للكبار عبر مشاھدة تكررت أمامھا، كذلك فإن 

التنشئة االجتماعیة للبنت في الوطن العربي التي تربت على الخضوع و االستسالم و 

سیطرت الرجل علیھا، جعلت رد فعلھا یكون بتلك الطریقة المأساویة ، لتبقى صورتھا من 

اكثر الصور تأثیرا حتى أن المعلقین في الفیسبوك شبھوھا بصورة ألفغانیة ذات اإلثني عشر 

، حیث مثلت صورتھا " ستیف ماكولي"سنة صاحبة العینین الخضراوین الثاقبتین للمصور 

.  رمزا لما یقاسیھ أطفال الحروب و اللجوء في كل أنحاء العالم
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:  الصورة الثالثة 

:  وصف الرسالة 

شبكة " ھذه الصورة مأخوذة من موقع التواصل االجتماعي فیسبوك من صفحة :المرسل 

".  القدس اإلخباریة

.   صورة لالجئ سوري بلبنان یبیع األقالم حامال ابنتھ على كتفھ:الرسالة 

 100 كذلك تم نشرھا و تداولھا بـ 175 و تعلیقات جاءت 906القت الصورة إعجاب بـ 

.  مشاركة

:  عنوان الرسالة 

، التي أبكت صورتھ "بائع األقالم" تحت عنوان قصة 2015 أوت 30جاءت الصورة بتاریخ 

.  المالیین

ناشط إیسلندي الذي نشر صورة األب السوري مرفقة مع " جیسر سیمونارسو ":المرسل

 30 آالف دوالر، إال أن المبلغ جمع في غضون 05إشعار ببدأ حملة التطوع لجمع مبلغ 

.  indiegoge ساعة، ذلك على موقع 24دقیقة من الوقت المحدد بـ 

:  محاور الرسالة 

.   جاءت ھذه الصورة ضمن إطار مستطیل:اإلطار 

 صور تم نشرھا من زوایا مختلفة إال أن 04 الحیز الذي خصص للموضوع ھي :الحیز 

.  الصورة األھم جاءت إلى الجھة الیسرى و أخذت حیز كبیر

:  التنظیم األیقوني

صورة ھي لالجئ سوري یحمل ابنتھ النائمة على كتفھ خالل بیعھ لألقالم، إذ یظھر و مالمح 

الھم و الحزن بادیة على وجھھ، بتعابي وجھ تدعل كل من یراه یتعاطف معھ و خاص مع 

حملھ البنتھ التي تبدوا منھكة من التعب مرتدیان مالبس تدل على الحالة المعیشیة التي 

یعیشانھا، التي أجبرتھ على بیع لجمع قوتھ حتى و إن كان ببیع األقالم الزرقاء ال یسد حاجتھ، 

 . إال أنھ یبقى أحسن من التسول، كما یوجد وراءه في الخلفیة سیارة رمادیة اللون
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:  مقاربة نسقیة

:  النسق من األعلى 

:  أسباب التقاط الصورة 

التقطت الصورة في إطار إعداد حملة تبرعات إلغاثة عائلة سوریة قام بھا ناشط إیسلندي 

 كالتفاتة إنسانیة ومبادرة حسنة لمساعدة الالجئین السوریین كذلك indiegogeعلى موقع 

 نوات 05لتذكیر الجمعیات اإلنسانیة و مجلس األمن في تقصیرھم اتجاه القضیة السوریة بعد 

.  من المعاناة

:  المرسل و عالقتھ بالمستقبل

، على موقع  "شبكة القدس اإلخباریة"كما سبق أن ذكرنا  أن الصورة مأخوذة من صفحة 

، في "جیسر سیمونارسون"الفیسبوك، لكن المرسل األول و الحقیقي ھو الناشط اإلیسلندي 

 یوما، إال أن المبلغ تم جمعھ في 15 أالف دوالر خالل 05إطار حملتھ لجمع تبرعات  بقیمة 

 ألف دوالر في یوم واحد لتصل إلى ما قیمتھ 75 دقیقة لیتجاوز حجم التبرعات لـ 30غضون 

.  ألف دوالر150

:  النسق من األسفل 

، لیتم "اشتروا األقالم "Buy pens#أول ما تم نشر الصورة كانت عبارة ھاشتاغ : النشر

تداولھا عبر الفیس بوك و مختلف مواقع التواصل االجتماعي حیث أن معظم التبرعات 

الفیس بوك الذي تفاعل رواده مع الصورة بطریقة جد مدھشة حیث بلغت جاءت من موقع 

.  ألف دوالر22التبرعات عبر الفیس بوك حوالي 

:  التأثیر 

لقت قصة بائع أألقالم صدى كبیر على مستوى العلم بفضل خاصیة وسائل التواصل 

عبد الحلیم "االجتماعي التي نشرت قصتھ في غضون دقائق للعالم أجمع و بالتالي أصبح 

رمز للتضامن العالمي و بمثابة بسمة أمل لمختلف الالجئین الذین یتمنون أن یالقوا " عطار

 . مبادرة مثل ما حصل مع عبد الحلیم
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:  مقاربة سیمیولوجیة 

:  مجال البالغة الرمزیة في الصورة 

:  تضم ھذه الصورة مجموعة من المعاني الخفیة ومنھا

تعابیر الوجھ توحي بالھم و الحزن  الشقاء و كذلك اللحیة زینة الرجل إال أنھا ھنا : األب*

.  تدل على الفقر

.  حمل ابنتھ على الكتف تحمل مسؤولیة و حفاظ على األمان الملقاة على عاتقھ*

وجود البنت مع أبوھا في الشارع دلیل على غیاب األم، و على الحمل المضاعف الذي *

.  یتحملھ األب

.  یبیع األقالم التي ترمز إلى عزة النفس و التعفف عن التسول و نخوة الرجل العربي*

األقالم و تعني كتابة التاریخ كذلك ترمز إلى أن سوریا بلد الحضارة عریقة، أھل الشام *

ذوي علم بمعنى حمل العادات و التقالید و الموروث الثقافي فھو بمثابة إرث یجب المحافظة 

.  علیھ و تزداد المسؤولیة في غربة حیث أن اإلنسان یمثل بلده

أما عن األلوان نجد مزیج بین األزرق و الرمادي في مالبس األب فاألزرق یرمز إلى *

التأمل و التفكیر العمیق و تحمل المسؤولیة في توفیر قوت یومھ أما الرمادي فمن دالالھھ أنھ 

یرمز إلى الغموض الذي یلف مستقبل الالجئین السوریین، وكذلك إلى الحیاد فأغلب الالجئین 

.  ال ناقة لھم و ال جمل في ھذه الحرب

مالبس الطفلة امتزج فیھا اللون البرتاقالي و الذي أصلھ مزیج بین األحمر و األصفر حیث 

یأخذ من األحمر دالاله العاطفیة الدفء في حضن األب سندھا الوحید و یأخذ من األصفر 

.  دالالتھ منھا الحزن الذي خلفتھ الحرب في نفسیة األطفال السوریین

أما عن قمیص الفتاة جاءت فیھ ألوان عدیدة منھا األبیض الذي یرمز إلى نقاء و براءة 

األطفال و طھارتھ و ھو لون فرح أما اللون الوردي فھو أنثوي دلیل على أنوثة و الفرح و 

.  السعادة

السیارة لونھا رمادي دلیل الرسمیة و الحریة و السیارة في حد ذاتھا ترمز إلى التطور العلمي 

و الحداثة في مواجھتھا القلم الذي عجل على قدم الحضارة و التاریخ الذي مازال یحاول 

.  الصمود في وجھ التطور العلمي و المعاصرة



 التطبیقي اإلطار

 

77 

 

:  المعنى التقریري 

تعبر الصورة في معناھا األول عن األب بائس یحاول جمع قوت یومھ ببیعھ لألقالم في مشھد 

یعكس واقع الالجئ السوري في لبنان و مكافحتھ إلیجاد عمل و رعایتتھ إلبنتھ في نفس 

الوقت بطریقة ارتسمت كلھا على مالمحھ التي تلفت النظر و كانت السبب وراء تنظیم حملة 

.  تبرع التي قام بھا الناشط اإلیسلندي

:  المعنى التضمیمني 

ذلك الالجئ السوري " عبد الحلیم عطار"إن أول ما یشد العین في الصورة ھي مالمح الردل 

 سنوات و لجأ إلى لبنان مع ولدیھ، عبد 03الفلسطیني غادر منزلھ في مخیم الیرموك منذ 

، بعد أن طلقتھ زوجتھ و اتجھت نحو مصر مع ) سنوات04(، و رنیم ) سنوات09(اإللھ

عائلتھا لیتكفل بولدیھ لوحده، و تأمین متطلبات الحیاة اإلنسانیة ألسرتھ الصغیرة من خالل 

بیع األقالم في الشارع و خاصة أن الالجئین في لبنان یتعرضون إلى انتھاكات خطیرة 

حول "  "life،"الیف"فحسب تقریر أصدرتھ مؤسسة اللبنانیة الدیمقراطیة لحقیق اإلنسان 

أوضاع الالجئین السوریین في لبنان التي اعتبرت أن الالجئین في ندمعتقل كبیر و أن حقوق 

الالجئین تتدھور عام بعد عام بشكل دراماتیكي، حیث أن كافة حقوقھم مھضومة سواء من 

قرارات الحكومیة الجائرة و عشوائیة أو من خالل األفعال التعسفیة و غیر القانونیة التي 

تمارسھا األجھزة األمنیة اللبنانیة و كذلك حمالت التحریض اإلعالمیة و العنصریة ضد 

اللجئین السوریین باإلضافة إلى حرمانھم من حق العمل و لتقاضي بقرار من الحكومة 

اللبنانیة حیث دعت المؤسسة اللبنانیة المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین و الجھات الدولیة 

المساھمة لزیادة مساعداتھا من خالل منظمات المجتمع المدني العاملة في لبنان و كذلك 

بالضغط على الحكومة اللبنانیة لوقف كافة أشكال االنتھاكات ضد الالجئین السوریین حیث 

 ھربا من 2011 ملیون سوي لجئوا إلى لبنان منذ 1.1أنھ حسب إحصائیات األمم المتحدة فإن 

.  النزاع الدامي الذي تشھده سوریا

لیبقى عبد الحلیم واحد من الالجئین لسوریین الذین أصبحوا رمزا للتضامن العالمي حیث أنھ 

 آالف دوالر لعائلة عبد 05 التي أطلقھا بغیة جمع مبلغ "جیسر سیمونارسون"من حملة  

 ألف 150الحلیم، إال أن كم لتعاطف مع عبد الحلیم فاق التوقعات و استطاعت الحملة جمع 
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 سوري للعمل معھ ھذا وبعد 15دوالر ساعدتھ في شراء مطعم و مخبزة لیساعد في توظیف 

دفعھ للحكومة اللبنانیة حق اٌقامة مع االعلم أن مبلغھ لم یستلمھ كلیا، القت ھاتھ االلتفاتة 

استحسان الجمیع و أعطت أمل للسوري في أنھ یمكن لمبادرة مثل ھذه أن تنقذ اآلالف ممن 

.  یعانون الویالت و ھم متغربون عن بالدھم

 

 

 

 

صورة األب السوري 
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:  تحلیل الصورة الرابعة 

:  وصف الرسالة 

، على موقع التواصل "خدیجة بن قنة"  أخذت ھذه الصورة من صفحة اإلعالمیة :المرسل 

.  االجتماعي فیس بوك إال أنھا التقطت عن طریق مصور ھاوي ألحد الالجئین السوریین

:  الرسالة 

:  عنوان الرسالة 

یوما ما سیصبح ھذا الطفل الذي یھدئ من روعال ابیھ شابا "الصورة جاءت مرفقة بعنوان 

". ، ماذا سیقول عندما یرى ھذه الصورة؟ ھل سیسامح المجرمین؟... في العشرین

.   ألف تعلیق16 مشاركة و 7162 ألف إعجاب و 46حضیت الصورة بـ 

:  نوع الرسالة 

ھي صورة ملتقطة إلبن یواسي أباه في احد المخیمات المخصصة لالجئین السوریین التقطھا 

أحد الھواة إلبراز المعاناة الالجئین السوریین النازحین من سوریا جراء الحرب الدامیة 

.  ھناك

:  تاریخ الرسالة و ظروف إبداعھا

". خدیجة بن قنة"، و ھو تاریخ إدراجھا في صفحة اإلعالمیة الجزائریة 2015 نوفمبر 20

:  محاور الرسالة

جاءت على شكل مستطیل مع العلم أن الشكل و الحجم و مقاسات في لمواقع یمكن : اإلطار 

.  ألي شخص تعدیلھا و لیست بالضرورة نفس المقاسات

.  أخذت حیزا كبیرا إلى یسار الصفحة: الحیز

:  التنظیم اإلیقوني

 . األب و ھو في حالة انھیار -

 . قطعة الخبز التي قدمت لھ كھدیة  -

 . اإلبن و ھو یھدئ من روع أبیھ -

 . رفع الید للمواساة -
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 . المرأة بالحجاب في خلفیة الصورة -

 . الفراش الجاھز الذي یقدم لالجئین الجدد كھبة من طرف الجمعیات اإلنسانیة -

 : النسق من األعلى 

:  أسباب التقاط الصورة 

تجسید ما یمر بھ الالجئ السوري و اختیاره للجوء كحل إنما ھو اختیار أحلى المرین فھو 

.  قرار مصیري أجبر على اتخاذه

كذلك ھذا النوع من الصور التي تعد من اكثر الصور لمؤثرة تدفع المجتمع الدولي و 

.  جمعیات حقوق اإلنسان إلى المساھمة في إغاثة الالجئین

:  مرسل الصورة و عالقتھ بالمستقبل

عن موقع الفیس بوك إال " خدیجة بن قنة"أخذت ھذه الصورة من جدار اإلعالمیة الجزائریة 

أن ملتقط الصورة شخص ھاوي كان في الوقت و المكان المناسب لیأخذ صورة اختزلت 

.  معاناة أجیال من الطفولة إلى الكھولة في حرب لم ترحم ال صغیر و ال كبیر

:  النسق من األسفل

نشرت ھاتھ الصورة عبر كل مواقع التواصل االجتماعي منھا الفیس بوك و حتى عبر : البث

جرائد و وسائل إعالمیة أخرى بحیث صنفت من أقوى الصور تأثیرا في قضیة الالجئین 

.  السوریة التي شغلت الرأي العام الدولي

:  التأثیر 

من خالل ھذه الصورة نلمس أن التأثیر سیكون في نفسیة الطفل بعد رؤیتھ للوالدة و ھو في 

تلك الحالة فعل سیغفر یوما ما و نفسیة الرجل لذي یبكي خاصة الرجل في الوطن العربي 

.  الذي دموعھ ال تنزل إال في شدید الشدائد

كذلك أصداء التي خلفتھا الصورة لما نشرت في موقع الفیس بوك من تعلیقات ساخطة على 

.  النظام و أخرى على العالم العربي

 العالمات البصریة في ھذه الصورة تحمل عدة دالالت :مجال البالغة الرمزیة في الصورة 

:  و منھا 
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تعابیر وجھھ و دموعھ التي غلبتھ من كثرة القھر و إنھیار بتلك الطریقة دلیل : شخصیة األب 

على أن تلك اللحظة كانت القطرة التي أفاضت الكأس، فالدموع بالنسبة للرجل العربي ال 

.  تنزل إال في المحن الكبرى، و إال یكون الحمل قد فاق ثقل الجبال

الطفل الذي یواسي أبوه ترمز إلى خطاب بین األجیال و األمل الذي یحملھ الجیل  -

القادم أنھ ال یزال ھناك أمل بعدما یئس الجیل الحالي المتمثل في األب من وجود حل للصراع 

 سنوات حیث أنھ عام بعد عام تتسع دائرة الخالف 05الدامي الذي تشھده سوریا منذ أكثر من 

 . فیھ و أطراف المشاركة فیھ

كذلك قطعة الخبز التي أعطیت لألب لھا دالالت عدیدة، فالسوري عصامي بطبعھ  -

كان یصنع خبزه بنفسھ، فعزة النفس تمنعھ من قبول اإلھانات بعد أن كان سید نفسھ عزیز في 

، كیف كان باألمس في بلده و مكتفي بغذائھ لیصبح الیوم " ارحموا عزیز قوم ذل"قومھ 

 . الجئ ینتظر مساعدة اآلخرین

المرأة بالحجاب في الخلفیة الصورة و نظرتھا إلى الطفل بتلك الطریقة لھا معاني  -

كبیرة فالمرأة ھنا بمثابة سوریا البلد و الوطن و الحجاب یرمز إلى الحفاظ على عاداتھا و 

تقالیدھا و تمسكھا بدینھا، خاصة أن الدول التي تسھل لالجئ اإلقامة إال أن ھناك في المقابل 

تنازالت، ھل یصبح الحجاب من التنازالت التي تقدمھا المرأة في الغربة؟، ضریبة لجوئھا 

 .إلى بلدان تقدم المساعدات بدافع إنساني و آخر یبقى ذو بعد خفي

الفراش المجھز یحمل دالالت عن حجم الخسائر التي یتكبدھا الالجئ الذي یترك بیتھ  -

و مسكنھ لیفترش أغطیة قدمت لھ كھبة إنسانیة كیغ للبلد حضارة یشھد لھا التاریخ بآثارھا و 

بنیانھا الذي بقي خالدا و صامدا منذ قرون لیسوى الیوم مع األرض و كأنھ لم یوجد یوما، أما 

عن األلوان في الصورة فقد امتزجت بین ألزرق الغامق في مالبس الطفل و مالبس األب، و 

األسود في حجاب المرأة الذي یرمز إلى الحزن  و الحداد و الغموض، و الظالم الذي یمثل 

الحرب و الغموض حول ما ینتظر ھؤالء الالجئین و التشاؤم من حرب مازالت نارھا 

 . مشتعلة
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أما عن األزرق الغامق فھو یشیر إلى التأمل و التفكیر العمیق كما یرمز إلى تحمل  -

المسؤولیة منذ الصغر و یدركون جیدا قضیة وظنھم لذا فھم مختلفون عن باقي أطفال العالم 

 . فھم أصحاب قضیة

:  المعنى التقریري

تحمل ھذه الصورة مدلوال تقریریا تمثل في صورة اإلبن الذي یحاول التخفیف من حزن 

والده الذي أبكتھ الحالة التي وصل إلیھا بحرقة من فقد كل شيء وطن، أمل و حتى نفسھ 

.  كذلك نظرة المرأة للمشھد بشفقة و مرارة من الحول و ال قوة

:  المعنى التضمیني

إن مساءلة ھذه الصورة بغیة محاولة استخراج ما تضمنتھ من دالالت و معاني كامنة 

یستوجب بالضرورة مساءلة مالمح الرجل و رد فعل ابنھ حیث أن الزاویة التي التقطت منھا 

الصورة ھي زاویة أمامیة حیث یكون الموضوع بشكل متوازن و في مستوى العین یمكن لھا 

إیصال وجھة نظر حقیقیة و ھي مقربة تبرز أھم التفاصیل الصورة التي تبرز معاناة الالجئ 

السوري الذي لم یرحم داخل بالده و الخارجھا فحالھ لیست بأحسن من السوریین الذین بقوا 

 ملیوم شخص نزحوا 3.7في الداخل حیث أن المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین أفادت أنھ  

 سنوات و ھم مسجلون رسمیا كالجئین حیث 05من سوریا جراء الصراع القائم منذ حوالي 

 ألف 233 ألف في تركیا و في العراق 622 في األردن و 1.16 ملیون في لبنان و 1.6یوجد 

 ملیون سوري في حاجة إلى مساعدة للبقاء على قید الحیاة 12الجئ، كما أكدت المفوضیة أن 

، كما أن مالیین األطفال یعانون من صدمات نفسیة و مشاكل صحیة ستأثر فیما بعد على 

شخصیتھم، فمشكلة الالجئین خاصة األطفال أنھم یتم غرس تعالیم و افكار غیرھم فالدول 

المضیفة و خاصة الدول الوروبیة رغم مساعداتھا لالجئین إال أنھ البد من أن یقدموا تنازالت 

سنرى نتائجھا في السنوات القادمة فالحمل الذي یحملھ الالجئین أكبر إذ یجب أن یحافظوا 

على موروثھم الثقافي و عاداتھ و تقالیده في الغربة كما أن الصورة جاءت ملیئة بدالالت 

اللونیة خاصة اللونین السود و األزرق الذي یمثل التفكیر العمیق في كیف كان المواطن 

السوري الذي یصنع خبزه بنفسھ مكتفي بغذائھ و ذاتھ خاصة أن صفات المواطن العربي 

 05عموما ھي صفات النخوة و عزة النفس و كرامتھ التي كان یتمتع بھا في وطنھ قبل 
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سنوات من بدء الحرب لیصبح الیوم الجئ یعیش على إعانات و مساعدات اآلخرین لھ أما 

عن نظرة اإلبن ألبیھ الذي لم یتعود أن یراه یبكي فقھر الرجل في تعالیم الدین اإلسالمي من 

المصائب الكبرى التي تحل على األمة حتى أننا في الدعاء نعوذ من قھر الرجال كما نالحظ 

أن الطفل رفع یدیھ لیمسح الدمع في عیني أبوه كغشارة منھ أن مستقبل سوریا الذي یتمثل في 

، كما أن الذي یالحظ الصورة یذھب نظره "بعد العسر یسرا"أطفالھا سیكون مشرقا و أنھ 

إلى المرأة بحجاب أسود خلف الرجل التي تنظر بتحسر و كأنھا ترمز إلى سوریا األم الوطن 

التي ترى أوالدھا متشردین في بقاع األرض و ال تملك لھم حل مرتدیا األسود حداد و حزنا 

.  على أبنائھا عسى أن یكون مستقبل أطفالھا أحسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التطبیقي اإلطار

 

84 

 

 : نتائج الدراسة 

ال تقف البالغة عند النص المكتوب بل إن الصورة أیضا یمكن أن تتضمن أحداثا بالغیة على 

.  عكس ماھو سائد عند بعض من أن البالغة حكر على اللغة

التحلیل السیمیولوجي للصورة بتفكیك مكوناتھا و بیاناتھا من خطوط و ألوان و اشكال تقودنا 

.  إلى الحدیث عن إطارھا الجمالي و اإلیحائي و البالغي

لذا من خالل الدراسة في موضوع تحلیل سیمیولوجیا لصور اللجئین السوریین األكثر تداوال 

بجانبیھا النظري و التطبیقي، توصلنا من خالل اتباع لخطوات " الفیس بوك"على موقع 

:  المنھجیة في دراستنا و باعتماد على عدة مراجع و دراسات خلصنا إلى جملة من النتائج 

أھمیة الصورة في عصرنا الیوم و خاصة الصورة الثابتة التي أضحت وسیلة تعبیر  ·

فعالة یفھم الرسالة عبرھا الكبیر و الصغیر خاصة بعد أن ساھمت الثورة التكنولوجیة و 

الرقمیة في تسریع انتشارھا و تداولھا بین مختلف شرائح االجتماعیة و الفئات العمریة و تعد 

كذلك مكون رئیسي ال غنى عنھ في الرسالة اإلعالمیة الجدیدة حیث أصبحت الصورة تعد 

.  خطابا اتصالیا حیث فاقت الكلمة المكتوبة أھمیة و تأثیرا

دور الصورة و الصورة الثابتة على وجھ الخصوص في تأجیج الرأي العام و  ·

استمالتھ حتى أنھا ساھمت في تغییر مسار األحداث و فعلت مالم تفعلھ المؤتمرات و 

األحزاب و مختلف األجھزة الدولیة و أشھر الصور العالمیة كانت خیر دلیل على ذلك منھا 

صورة الفتاة الفیتنامیة، و محمد الدرة و الفتاة األفغانیة و طفلة المجاعة السودانیة، كل ھاتھ 

 . الصور شكلت نقطة ھامة في تغییر مجرى األحداث في بلدانھم

خاصیة مواقع التواصل االجتماعي تخدم العدید من القضایا، فصورة ال تحتاج إال إلى  ·

دقائق لتتحول من صورة عادیة ملتقطة في مكان تساعد في شحذ الراي العام و تكسبة تعاطقھ 

 . خاصة فیما یخص الفئات المھمشة كأطفال و نساء، فصور ھذه hالفئات تلقى صدى كبیر

مواقع التواصل االجتماعي و بفضل خاصیتھا أصبحت مصدر من مصادر  ·

المعلومات بالنسبة للمؤسسات اإلعالمیة و ھذا ما یطرح لنا إشكالیة المواطن الصحفي إذ أنھ 

أصبحت صور الھواة و الناس العادیین الملتقطة في المكان و الزمان المنسبین تثیر جدل 
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واسع  و كبیر حتى أن أكثر الصور تأثیرا التقطھا أناس عادیین و بفضل تداولھا بسرعة فائقة 

 . على االنترنت جعلھا تساوي شھرة المصورین المحترفین

إن تحلیل السیمیولوجي یزیل اللبس و الغموض عن معاني الصور ودالالتھا حیث  ·

یكشف ما وراء الصورة و یبرز مدى سلطة الصورة الیوم و كیفیة ایتغاللھا كال حسب أفكاره 

و إیدیولوجیاتھ بعض الصور و حقیقتھا فالصورة ھي تخطیط الحدث في زمن معین لذا 

 . وجب تتبع كرونولوجیا الحدث لمعرفة المغزى من تلك الصورة

تكرار عرض صور الالجئین السوریین المؤثرة منھا و تداولھا بشكل مكثف وربما  ·

تغییر وجھات النظر و افكار مناھضة للشعب العربي و المسلم في ظل التظلیل اإلعالمي 

 . الذي نعیشھ الیوم

كذلك تعمد غظھار صور األطفال لھ قراءات و ابعاد خاصة بعدما فتحت أوروبا لھم  ·

باب المساعدة إال أن ھناك تنازالت یجب تقدیمھا حیث أن العیش في مجتمع یتمتع بثقافة 

مغایرة و عادات غیر التي ألفھا الشعب السوري، و بالتالي یصبح في محیط أخرى و البد لھ 

 . من تأثر بھا عاجال أم آجال خاصة األطفال
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:  التوصیات و االقتراحات

من خالل تحلیلنا السیمیولوجي للصورة اللجئین السوریین األكثر تداوال عبر الفیس بوك 

خلصنا غلى مجموعة من التوصیات و االقتراحات التي نراھا مفیدة من خالل مالحظاتنا 

:  الذاتیة و المناقشة العامة مع العدید من األطراف و ھي 

ضرورة إجراء مزید من الدراسات حول أھمیة الصورة وخاصة الصورة الثابتة في  ·

ظل اإلعالم الجدیدة و مساھمة مواقع التواصل اإلجتماعي في إعطاء الصورة السلطة 

.  الكبیرة التي تتمتع بھا الیوم

ینبغي دراسة الصور و رمزیتھا، و ابعادھا الخلفیة و ما تحملھ وسائل اإلعالم  ·

كاالنترنت و منھا الفیس بوك من رسائل إیجابیة و سلبیة التي تساعد المتلقي في بناء أفكاره 

و توجھاتھ لما یحدث في الواقع، خاصة صور األطفال الالجئین السوریین فالدافع األول ھو 

مساعدتھم إال أن الدافع الخفي ھو استمالتھم و غرس تعالیم أخرى في جیل بأكملھ، خاصة 

األطفال الذین یعدون كالعجینة یمكن تشكیلھا كیفما نشاء، ھنا تكمن الخطورة، لذا وجب 

 . االنتباه لھذه النقطة و االھتمام بھا

نشر ثقافة الصورة و زیادة الوعي الثقافي لدى الشباب خاصة رواد الفیس بوك و  ·

ضرورة اكتساب مھارات قراءة الصورة و ابجدیات التحلیل للتعمق أكثر في بعدھا الداللي 

 . التعیني و التضمیني

ضرورة اإللمام بالتصورات المتسارعة في تقنیات االتصال و دور المتعاظم للصورة  ·

في اإلعالم الحدیث في عصر عولمة التكنولوجیا و استغاللھا كنقطة قوة لتوجیھ الرأي العام 

 . العالمي حول قضیة ما
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:  خاتمة عامة 

مما ال شك فیھ أن الصورة تعتبر لغة جدیدة تعلوا كل اللغات البشریة و ھي األكثر و األبلغ 

تأثیرا من الخطابات االتصالیة األخرى المقروءة و المسموعة فھي تستحق البحث و التحلیل 

باعتبارھا حقال جدیدا من الحقول البحث العابر للتخصصات و اعتبارھا صناعة تسیطر على 

قطاع واسع من مجاالت العلم و المعرفة و تحمل في طیاتھا دالالت و معاني و رموز یضفى 

علیھا قیمة و یجعلھا أداة اتصال فاعلة في التحوالت السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة و 

الثقافیة، محققة بذلك دورا اتصالیا و اقناعیا و حضاریا فھي مكون رئیسي الغنى عنھ في 

الرسالة اإلعالمیة الجدیدة فالصورة بعد انتشارھا لم یعد ممكنا تجاھل حضورھا فقد انتقلت 

الصورة من مرحلة الجمالیة كفن یھتم بھ الفنان بالشكل الجمالي و الثقافي و الفكري إلى ما 

تطرقھ من قضایا و قیم و فكر و فلسفة فھي مجاال خصبا للتعبیر و التشكیل الوعي ھنا یبرز 

دور الصورة في إثراء فكر المتلقي و ذلك بالتحلیل و الفھم لمحتویات الصورة و قراءة 

خطوطھا و تحلیل ألوانھا و تفسیر ما تحملھ من مضامین و قراءات و دالالت و رموز على 

.  مستویات تختلف باختالف ھدف المرسل و نوعیة الرسالة و تأویل المتلقي

یواجھ العالم الیوم العدید من التطورات المختلفة التي لھا األثر الكبیر على المجتمع بصورة 

عامة و على الشباب بشكل خاص، و من أھم ھذه التطورات في عالم االنترنت ھو مواقع 

التواصل االجتماعي، التي تطورت بشكل كبیر، الفیس بوك أحدھا الذي حاز في اآلونة 

األخیرة على اھتمام كبیر من مستخدمي االنترنت و ارتفع معدل استخدامھ یتقارب مع محرك 

البحث العمالق جوجل و كل ھذا أدى إلى اھتمام اإلعالم بالفیس بوك و اصبح مقیاس للرأي 

العام حول القضایا العامة خاصة في قضیة الوطن العربي حیث أن مواقع التواصل 

االجتماعي و منھا الفیس بوك شكلت طفرة تحرریة موعیة، فھي تبرز مطالب الشباب 

العربي من خالل التواصل فیما بینھم بكل ما ھو مسموع، مقروء و مرئي،  إال أن ھذه 

األخیرة كانت لھا الحظ األوفر لما تحتویھ من صدق و تعطي للمشاھد صور أكثر واقعیة 

تجعلھا یتفاعل معھا، فصورة الطفل إلیالن الكردي، كانت كفیلة بأن تھز الوطن العربي و 

العالم اجمع، لتصبح أیقونة أوقفت البشر ككل أمام حدود إنسانیتنا و عجزنا أن نكون في 

مستوى ما تبتغیھ أخالقنا رغم كل ھذا إال أنھا وجھت األنظار إلى قضیة الالجئین التي بلغت 
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ذروتھا عسى أن تكون ھاتھ الصورة كغیرھا من الصور األیقونات التي غیرت مسار 

األحداث كصورة محمد الدرة و صورة الطفلة السودانیة و النسر، و صورة الفتاة األفغانیة 

في مخیم ناصر باغ لالجئین، و التي كانت نقطة تحول ھامة، و ظلت عالقة في الذاكرة 

 .الجماعیة العالمیة إلى الیوم
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